
 

 

Verslag bespreking Besturendag Fotobond Rayon Brabant-oost. 18 maart 2019. 
 
  
Fotoclubs:  
Bellus Imago, Veghel, Bommelerwaard, Focus KBO Boekel, BGC , Kemfodia, Rapenland,  
Veldhoven,  ’t Karregat,  Waalre, Rapenland, Oirschot, AFC ’68, Kiekus, Debuut, Nuland, 
Gemert, Shot ‘71 
 
Vanuit Kunstloc (voorheen Kunstbalie):  
Jasmijn van Hamsvoort 
 
Rayonbestuur: 
Gerard Brands,  Carel Bullens, Toon Beckers, Marga Nuijs, Joep Julicher, Arnoud Augustinus 
 
 
Vergrijzing/verjonging 
Hoewel bij één club automatisch verjonging plaatsvindt en bij een andere een klein beetje, 
wordt onderkend dat jongeren te weinig aansluiting vinden bij fotoclubs. Anderzijds wordt 
dit niet altijd als een groot probleem ervaren, soms vanwege een bestaande ledenstop en 
soms omdat dit uitsluitend een probleem lijkt te zijn voor de continuïteit. Ledenverlies wordt 
vaak weer ingevuld door (oudere) nieuwe leden. 
Waar jongeren lid zijn worden wel andere foto’s ingeleverd en wordt wel anders dan 
voorheen naar foto’s gekeken. Jongeren fotograferen vaak met mobieltjes maar leveren 
tóch hele leuke en creatieve resultaten. Nieuwe leden een ‘maatje’ toewijzen voor het 
‘inwerken’, mogelijk vertrouwd maken met camera en techniek. Externe partijen wijzen op 
het bestaan van de club in de buurt (CKE, fotozaken). Werven via andere verenigingen (IVN, 
KBO, e.d.). Bekendheid creëren door samen te werken met andere culturele instelling 
binnen directe omgeving.  
De fotobond presenteren (met een stand) op ‘andere’ beurzen, zoals de vakantiebeurs. Er 
wordt dan een breder en ander publiek aangeboord. 
 

Conclusie: verjonging is leuk (andere foto’s) maar geen noodzaak. Het gaat vaak 
vanzelf zodra er één of meer jongeren aansluiting vinden. Enkele voorgestelde acties: 
exposities ruim bekendmaken; exposities met lokale thema’s trekken ook nieuwe 
leden; social media inzetten als promotie; gerichte onderwerpen (als bijvoorbeeld 
modeshoot); op bezoek bij afstudeerexposities van fotografie opleidingen om 
studenten enthousiast te krijgen. Fotografie les op scholen geven.  Smartphone 
fotografie organiseren voor de jeugd. Misschien een idee dat good practises” door 
clubs worden ingestuurd voor de nieuwsbrief.  

 
Fotobesprekingen 
Er is een grote diversiteit in manieren van bespreken. Enkele clubs worstelen wel met de 
keuze voor een effectieve bespreking. Wanneer een cursus fotobespreking is gevolgd, heeft 
dat vaak wel een positief effect, ook voor andere clubleden. In sommige clubs zijn een of 
slechts enkele vaste besprekers, hetgeen tot gevolg heeft dat andere clubleden te weinig 
inbreng bieden. Er zijn echter ook goede ervaringen.  



 

 

Er is ook een verschil van het aanleveren van de foto’s (afgedrukt of via beamer) en het 
effect op bespreken. Er zijn clubs die structureel bij elkaar op bezoek gaan en elkaars foto’s 
bespreken. Er is een draalboek beschikbaar (Oirschot). 
Er is een club die foto bespreken op creatieve manier inzet zoals bijv. ‘Speedbespreken” 
Tegenover elkaar zitten en foto bespreken na 5 min weer doorschuiven en de volgende foto 
bespreken; zo komt iedereen aan de beurt en moet je iets over de foto zeggen van een 
ander en heeft de avond een dynamisch karakter.  
Clubs geven aan dat men bij elkaar op bezoek kan gaan om van elkaar te leren / inspireren. 
Aanbod en vraag aan elkaar koppelen. 
Idee is ook om binnen de Fotobond BO een interactieve avond te organiseren waarbij de 
deelnemer 3 foto’s inlevert, die besproken worden door externe deskundige. 
 

Conlusie: Bij de bespreking moet veiligheid gecreëerd worden. Een cursus helpt daar 
zeker bij. Een “good practise” is ook om af en toe de foto’s in kleine groepjes te 
bespreken. Er is behoefte aan een verkorte cursus op hoofdlijnen, liefst op één 
clubavond. Bij AFC ’68 is een beknopte versie van het boek gemaakt; Ad zal proberen 
deze versie via de fotobond beschikbaar te (laten) stellen. Zeker ook en tip is om 
besprekers tussen clubs uit te wisselen; dat brengt vaak leven in de bespreking. 
Overigens lijkt de cursus jurering ook wel wenselijk om in regioverband te 
organiseren. 
Één lid (andere tafel ook) stelt voor dat, naast deze avond ook een enquête wordt 
verstuurd waarin clubs behoeften en mogelijkheden kunnen aangeven. 

 
Nieuwsbrief 
Er zijn diverse opmerkingen over de nieuwsbrief. Hoewel men over het algemeen positief is 
over het feit dat exposities en wedstrijden tijdig worden aangekondigd, zou met de 
nieuwbrief liever met thema’s aangevuld zien. Bijvoorbeeld zouden “good practises” als 
getoond op de site van de Fotobond misschien per onderwerp in een nieuwbrief kunnen 
met verwijzing naar de site. Dat maakt dan veel nieuwsgieriger. Een of enkele foto’s zouden 
de nieuwbrief verfraaien. Ook zouden interne presentaties van clubs in een thematische 
nieuwbrief een welkome aanvulling kunnen zijn. Fotoclub Rapenland heeft verslagen van 
zo’n 18 presentaties die kunnen worden gedownload via deze link 
Er is één lid die aangeeft dat hij het magazine InBeeld prettiger vindt om te lezen dan een 
nieuwsbrief. 

Conclusie: De nieuwsbrief zou informatiever kunnen worden en interessanter om te 
lezen indien, naast het “nieuws” en de exposities ook thema’s aan de orde komen die 
de fotografie kunnen bevorderen. Van de clubs mag verwacht worden dat zij 
interessante acties aankondigen en evnetueel verslaan via de nieuwsbrief. 

 
Kennisdeling 
Organiseren van workshops Lightroom , Photoshop om kwaliteit van de foto’s te verbeteren. 
Ook workshops voor samenstellen AVshows zou een meerwaarde kunnen hebben op de 
expositie dagen. 
Samenwerken met themagroepen tussen verschillende clubs om zodoende voldoende 
grootte te creëren.  
 
Jaar programmering van de clubs.  

https://www.fotoclubrapenland.nl/content.php?item=presentaties
https://www.fotoclubrapenland.nl/content.php?item=presentaties


 

 

Het vullen van het jaarprogramma met nieuwe onderwerpen is vaak lastig, gevolg is dat het 
programma vaak een kopie is van het vorig jaar. Hier kan gebruik gemaakt worden van de 
ervaring van andere clubs. Dit kan door bv tijdens een bijeenkomst als de besturendag, een 
club zijn succesvolste event te laten presenteren (hoe dit georganiseerd is en wat er goed en 
misschien ook wat er niet zo goed gegaan is) 
 
Eigen mentoraat binnen de club.  
Er zijn subsidiemogelijkheden van de landelijke Fotobond, mits het mentoraat ook voor 
leden van andere clubs toegankelijk is. Mentoraten bij voorkeur niet op de clubavond. 
Mogelijkheid aangrijpen om met andere club samen te doen. Sommige clubs organiseren 
zogenaamde “ zelfmentoraten” waarin fotografen elkaar helpen om in een onderwerp verdr 
te komen. Enkele clubs doen dit samen met regionale clubs (Waalre- Bellus Imago) 
 
Clubexposities. 
Mogelijkheid bekijken dat clubs in de buurt in het zelfde weekend de expositie hebben, 
waarbij met groepjes met elkaar samen (gezamenlijk vervoer regelen) een rondje maken. 
Aankondiging ook opnemen in ‘In Beeld’ van de Fotobond (overigens kunnen clubs hun 
expositie, mits tijdig gemeld, terugvinden in InBeeld). 
 
Rayontentoonstelling 
Er is behoefte aan gezamenlijke activiteiten zoals een rayontentoonstelling of 
rayonmanifestatie. Desgevraagd vinden de meesten dat ze daar wel aan mee willen werken, 
maar dat de trekker toch écht het bestuur van het rayon moet zijn. Iedereen zal eens 
nadenken over een locatie waar ruimte is voor een grote tentoonstelling (Noordkade 
Veghel?). 
Een genoemde optie is een fotodag, zoals Pixperience (Nijkerk). Op een zaterdag 5 of 6 
lezingen van goeie fotografen, eventueel gecombineerd met workshops. Ook zo’n activiteit 
kan samen met een of meer clubs worden opgezet. 
BMk op regionaal niveau? Dit om die fotografen te stimuleren die de stap naar nationaal 
niveau te groot vinden. 
 
Ideeën om samen als club op te pakken 
Workshops organiseren door van elkaars expertise te profiteren of inspiratie avonden zodat 
je van elkaar kunt leren. 
Bezoeken van elkaars clubavonden om te kijken hoe het bij de andere club gaat. 
Avond of dag organiseren met een aantal clubs zoals een foto race in de stad (race tegen de 
klok waarbij je binnen een bepaalde tijd een aantal foto’s moet maken) 
Quiz organiseren waarbij de antwoorden in foto’s gegeven moeten worden. 
               Conclusie Deze ideeën en nieuwe ideeën bundelen en op de website plaatsen. 
 
Daadkracht 
Clubs blijken veelal bereid om het bestuur te ondersteunen bij organisatie van lezingen, 
mentoraten, nieuwbrief e.d.. Men vindt wel dat het bestuur daartoe moet aanzetten; 
initiatief komt niet gemakkelijk vanzelf. Het is goed dat er nog eens gewezen wordt op de 
diverse mogelijkheden. Clubs willen daarmee graag aan de gang. 
 
Website 



 

 

Verschillende clubs worstelen met de website. Er is vaak onvoldoende knowhow. Kan het 
rayon daar iets in betekenen? Na discussie over de individuele mogelijkheden van 
bestuursleden (wij hebben bijvoorbeeld ook onvoldoende juridische kennis) wordt 
geconcludeerd dat het lastig is om specialistische kennis uit te wisselen. Fotogroep 
Rapenland heeft ze1lf een website ontwikkeld. Ferdinand (Rapenland) geeft aan dat hij wel 
eens wil kijken of deze website geschikt te maken is voor verspreiding en gebruik door 
andere clubs. 
Ook zaken als redactie en hoe maakt je duidelijk zichtbaar de bijzondere activiteiten van de 
club naar andere clubs kwamen aan de orde. 
 
Rol landelijke Fotobond. 
Rol en betekenis beter uitdragen. Bij wedstrijden de juryleden bekend maken. Diverse 
kortingen bedingen (afdrukken; boeken; apparatuur; verzekeringen (WA).  
 
Rol Rayon. 
Excursie ideeën aangeven waarbij voor de locatie via het rayon toestemming gevraagd 
wordt om er te mogen fotograferen. Facebook pagina meer  gebruiken/uitbuiten. 
Juryleden bekend maken. 
 
Besturendag/samenwerking 
Samenkomst van de besturen om ideeën/ervaringen uit te wisselen. Herhaling minimaal 1x 
per jaar, mogelijk opsplitsen in meer locale/regionale bijeenkomsten. 
Er is daarbij ook behoefte aan een lijst met namen/telefoon nummers en eventueel 
expertise om gericht contact te kunnen maken. 
 
Samenvattend:  

Er leven weliswaar behoeften onder clubs, maar iedere club gaat daar op een eigen 
manier mee om. De mogelijkheden van ondersteuning van de Fotobond zijn/waren 
wellicht te weinig bekend. Deze avond, en mogelijk hierop volgende acties zullen die 
bekendheid zeker verbeteren. Clubs willen daar ook wel aan bijdragen door “good 
practises” uit te wisselen, zo mogelijk via de nieuwsbrief. 
In zijn algemeenheid lijken de clubs nog veel te leunen op initiatieven van het 
rayonbestuur. Men wil dat wel anders, maar de praktijk is nog niet zover. Wellicht 
dat herhaling van dit soort avonden, en regelmatige terugkoppeling, hiertoe in de 
naaste toekomst een positieve bijdrage kan leveren. Enquêtes binnen club (er zijn 
voorbeelden beschikbaar) en binnen rayon kan tot inspiratie leiden. 


