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Beste mensen,
 
De vakantieperiode is voor veel mensen weer aangebroken en dat geeft
weer veel inspiratie voor het maken van mooie foto's. Dus voor iedereen
die er op uit trekt, heel veel plezier en veel succes met het maken van
nieuwe beelden. Misschien zien we er nog enkele van terug op een van de
komende exposities, waarvan we verwachten dat die weer door kunnen
gaan.
Een aantal exposities zijn weer te bezichtigen en Nederland begint weer
een beetje terug te gaan naar het "oude normaal". 
 
Ik wens jullie allemaal veel leesplezier met deze nieuwsbrief waarin we
gelukkig weer wat meer informatie te lezen is. 
 
Mocht je nog wat kwijt willen laat het mij dan weten dan zorg ik ervoor dat
het op de website en in de nieuwsbrief terecht komt.
 
Met vriendelijke Groet,
Namens de redactie, Lia Hurkens

Uitslag fotowedstrijd B.O.A. 2021

  

1e prijs                         2e prijs                         3e prijs

Onlangs organiseerden we voor de eerste keer de fotowedstrijd Brabant
Oost Award B.O.A.2021

Deelnemers van de cursus jureren traden onder leiding van Jan Nabuurs,
hun mentor, op als juryleden.
Dit resulteerde in een negenkoppige jury.
De bekendmaking van de uitslag was 23 juni j.l. online via Zoom en was
ook te volgen via een livestream.
Uiteindelijk stuurden 79 leden een foto in.

Martien van Dommelen van Fotoclub Kiekus uit Wanroij ging met de eer
strijken. De prijs: een voucher voor een gratis mentoraat bij onze afdeling.
2e werd Corrina Kantelberg, individueel lid
3e Hans Vervloed van Fotoclub Rooi

Heb je dit alles gemist?
De Livestream is nog steeds online te bekijken.
Klik op deze regel voor de livestream.<http://www.tiny.cc/zoomyt>

Jaarvergadering 2021
In april heeft u van het bestuur het concept verslag van de digitale
jaarvergadering ontvangen. Hierin werd vermeld dat de controle van de

http://www.fotobond-brabantoost.nl/
mailto:oostbrabant@live.nl
http://www.facebook.com/FotobondBrabantOost
http://www.tiny.cc/zoomyt
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financiële stukken nog niet had plaats gevonden. Inmiddels is dit afgerond
en heeft de kascommisie het volgende laten weten:
 
Hierbij verklaart de kascontrole commissie, bestaande uit de leden Bert
Zantingh en Peter Welting, dat zij op 1 juni 2021 de financiële jaarrekening
van de afdeling 16 van de Fotobond inclusief de bijbehorende kasstukken
heeft gecontroleerd.
De commissie heeft geen onrechtmatigheden aangetroffen en keurt
daarmee de financiële administratie en de afgelegde verantwoording van de
penningmeester goed.
De commissie adviseert dan ook de penningmeester en het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode
01-01-2020 tot en met 31-12-2020.
 
Hiermee is het jaarverslag volledig afgerond.

WBTR voor verenigingen
Nieuwe wettelijke regels WBTR voor verenigingen zijn van belang
voor fotoclubs en afdelingen.
 
Op 1 juli 2021 treedt de WBTR in werking. De wet is onder andere van
belang voor verenigingen, en dan niet alleen voor ‘formele’ verenigingen
(met notaris, statuten en zo) maar ook voor clubs die het zonder enige
formele regel stellen. Dus voor alle fotoclubs en afdelingen van de
Fotobond.
 
Over de wet komen vragen binnen bij de Fotobond. Moeten onze statuten
worden aangepast? Verandert de aansprakelijkheid voor bestuursleden?
Voor de meeste verenigingen valt het gelukkig wel mee.
 
In de algemene ledenvergadering van april is een Commissie WBTR
benoemd. De commissie onder voorzitterschap van Mary van Rossenberg
bestaat verder uit Jan Versteeg, John Meijers en Oege Lam.
 
De commissie heeft een notitie opgesteld met een samenvatting van de
belangrijkste wetswijzigingen. Ook wordt ingegaan op de aansprakelijkheid
van het bestuur van een vereniging. Omdat er waarschijnlijk toch wat
zaken door de clubs moeten worden gewijzigd – niet op korte termijn maar
wel op een later tijdstip – is ook een actieplan opgenomen dat het bestuur
behulpzaam is om systematisch dit onderwerp te behandelen.
Voor uitgebreide informatie en formulieren bekijk de site van de
fotobond.
 
 

 Lezing William Rutten 7-10-2021
In dit bijzondere theatercollege vertelt fotograaf
William Rutten de meest hilarische (backstage)
belevenissen en boeiende avonturen aan de hand
van zijn allermooiste foto’s. Daarnaast zal William
uiteraard praten over fotografie: hoe krijg je ‘het
perfecte plaatje’ en wat komt daar allemaal bij
kijken.
 
Een brutale tiener uit een klein dorpje die op eigen
kracht zijn jongensdroom waarmaakt en

topfotograaf wordt. Al op zijn twaalfde ontdekt William Rutten dat
fotograferen zijn grote passie is. Wanneer hij een paar jaar later aan de
slag gaat bĳ ‘Hitkrant’, slaagt hij erin om elke wereldster voor zijn lens te
krijgen.
 
Fotograaf William Rutten (1970) focust zich al decennialang op de nationale
en internationale entertainmentindustrie. Met zijn eerlijkheid, creativiteit en
doorzettingsvermogen weet hij vele grote sterren der aarde op de gevoelige
plaat vast te leggen. Zowel op locatie als in zĳn fotostudio in ‘s–Graveland
komt hĳ beeld na beeld origineel en verrassend uit de hoek. Daarnaast is
William regelmatig te zien op TV in onder andere RTL Boulevard en Het
Perfecte Plaatje (RTL4).
 
Datum: 7 oktober 2021
Aanvang: 20.30 uur
Locatie: Parktheater Eindhoven

Fotowedstrijd 20 jaar Ruimte voor Ruimte in Brabant

 

https://fotobond.nl/voor-clubs/wbtr/
https://www.parktheater.nl/nl/programma/10110/William_Rutten/De_Fotograaf/
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Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte viert dit jaar haar 20-jarig
bestaan. 
Daarom organiseren we een speciale fotowedstrijd. Ben jij een Brabantse
(hobby)fotograaf? Vang dan jouw visie over leven en wonen in het Brabant
van morgen in een ultieme foto. En maak kans op mooie prijzen.
 
U kunt uw foto's insturen tot 31 juli 2021
 
Heb je belangstelling, klik op deze link

(Kunst)boeken in Brabant
Amateurfotografen en kunstbeoefenaars worden
opgeroepen zich te laten inspireren door het thema
“Boeken in Brabant”.

“Boeken in Brabant” is een project dat de
Brabantse Hoeders in 2021 organiseren.
Dit thema vormt ook de basis voor een
kunstwedstrijd. Amateurschilders en -fotografen
uit Brabant worden uitgenodigd om mee te doen
aan een omvangrijke kunstwedstrijd, geïnspireerd
door de relatie BOEKEN en BRABANT.
De keuze voor materiaalgebruik of stijl is geheel
vrij. De drie winnaars ontvangen een prijs ter
waarde van respectievelijk 300, 200 en 100 euro.

In het najaar worden een aantal werken geselecteerd en tentoongesteld
tijdens een grote manifestatie in de LocHal in Tilburg en daarna in het
Jheronimus Bosch Art Center te Den Bosch.

De wedstrijd loopt tot 30 september 2021.

Voor aanvullende informatie zie: www.brabantbokaal.nl
Meld je aan via boekeninbrabant@eyckehorst.nl

Gratis Online webinars Natuurfotografie

Volg onze gratis online webinars

De komende maanden geven we regelmatig
inspirerende webinars over natuurfotografie.
Praktische en inspirerende webinars over
uiteenlopende onderwerpen.

Aanmelden is gratis en  heel makkelijk: klik op de
knop “Schrijf je nu in” bij het webinar van je keuze. 

Voor meer informatie klik op het logo.

Cursus fotobespreken
 
Ook dit jaar willen we graag de cursus foto’s bespreken weer aanbieden.
Ongetwijfeld zijn er binnen jullie club leden die graag deze cursus willen
volgen om zichzelf nog beter te bekwamen in het bespreken van foto’s.
 
Als er voldoende aanmeldingen zijn en we weer live bij elkaar kunnen
komen gaan we deze cursus weer plannen. De datum is dus nog niet
bekend maar we hopen in het najaar hiermee van start te kunnen gaan. 
Wil je hiervoor aanmelden dan kan dat via onze deze link

Bonds Foto Wedstrijd
 
De Bondsfotowedstrijd is een jaarlijkse wedstrijd, bedoeld uitsluitend voor
fotoclubs aangesloten bij de Fotobond.
Persoonlijke leden kunnen hieraan niet deelnemen. 
 
 I.v.m. de onzekerheden door de corona crisis hebben bestuur en wedstrijdcommissie
besloten om de agenda van de Bondsfotowedstrijd aan te passen.

 De inzendtermijnen worden:

Digitaal:             1 februari – 30 augustus 2021
Dozen:               1 september - 14 september

Die latere datum maakte het een stuk lastiger een dag voor de bespreking
te vinden die niet conflicteert met andere evenementen.

https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/fotowedstrijd-20-jaar-ruimte-voor-ruimte-in-brabant/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/kunst-boeken-in-brabant/
http://www.brabantbokaal.nl/
mailto:boekeninbrabant@eyckehorst.nl
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/gratis-online-webinars-natuurfotografie/
http://tiny.cc/fotobespreken


27-10-2021 13:11 Nieuwsbrief juli 2021 Afd. Brabant oost

https://ymlp.com/z8QuvB 4/7

De bespreking van de uitslag wordt verschoven naar 16 oktober. De
aanvangstijd zal naar verwachting 10.00 uur zijn, dit kan echter nog
enigszins aangepast worden om aan de leden uit het zuiden en westen van
het land tegemoet te komen.
De organisatie is in handen van FC Noorderlicht in Hoogezand.

Voor meer informatie klik op deze link

Galerie Pennings 2021
 
 

 
Wat is het geweldig fijn om weer bezoekers te mogen verwelkomen! En wat
hebben de bezoekers er veel plezier in. Zelfs met de beperkingen die er
zijn. Blijkbaar zijn we met z'n allen behoorlijk goed in ‘als het niet kan zoals
het moet, dan moet het maar zoals het kan!’ Na twee openingen, een meet
& greet en een workshop durven we dat écht te zeggen. Gelukkig maar,
want er staan veel activiteiten op de agenda. Kom je ook? Meld je aan via
de website. 
 
AGENDA
 
Zul je met mij.... - Gerdien Wolthaus Paauw - 15-05 t/m 17-7-2021
If I could read your mind – Toos Nijssen - 15-05 t/m 20-06
Talent Wall - Siosna van Bon 9-6- t/m 28-8-2021
Eindexpositie Sint Lucas - 25-6 t/m 17-7-2021
I Do - Spouses internationals - 25-6-2-21 t/m 17-7-2021
Naakt - Martijn van de Griendt - 24-7 t/m 28-8-2021
 
ACTIVITEITEN
Artist Talk Gerdien Wotlhaus Paauw -10-7 en  17-7-2021
 
Uitgebreide informatie vindt u op de website van Pennings
Foundation

AV Festival van het Westen 2021
 

Na een jaar uitstel willen wij u het volgende onder
de aandacht brengen.

Op 2 oktober 2021 wordt het 7e Audio
Visuele Festival van het Westen
georganiseerd!

Na het succes van de voorgaande edities hebben AV-Groep Westland en AV-
Groep PixAna (Moordrecht) wederom samen het initiatief genomen om dit
bijzondere evenement te organiseren.

De Nederlandse en Belgische AV-auteurs worden uitgenodigd om hun beste
werk in te zenden.
Het belooft weer een boeiend festival te worden waarbij in drie blokken van
1 uur, ruim 30 AV series vertoond zullen worden (een topselectie uit het
totaal van alle inzendingen). 
De voorbereidingen zijn intussen al opgestart.

 

Workshop verhalende fotografie forum beeldtaal
06.11.21 en 20.11.21
Visual storytelling of verhalende fotografie zijn veel voorkomende
begrippen, maar hoe doe je dat nou precies? In deze workshop, gegeven
door Koen Verjans en Jorgen Polman, ga je hiermee aan de slag. De
workshop bestaat uit twee zaterdagochtenden.
 
De bijeenkomsten van zaterdag 22 mei en zaterdag 12 juni 2021 zijn
volgeboekt!
Hoe leuk voor ons, maar als je dacht: "daar had ik nou nét aan mee willen
doen” dan is er nóg een mogelijkheid en wel op zaterdag 6 en zaterdag 20
november 2021.
 
Schrijf je dan snel in via onze website. We ontmoeten je graag in
november van dit jaar.

Komende exposities en activiteiten
Uitgebreidere informatie over onderstaande exposities vind je op de
website of door op de foto te klikken
 

https://www.fotoclubnoorderlicht.nl/
https://fotobond.nl/fotowedstrijden/bondsfotowedstrijd/
https://www.penningsfoundation.com/so/00NTV2MBX?languageTag=en&cid=c9a5c309-80e4-4344-8be0-fad9265367e8#/main
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/av-festival-van-het-westen-2021/
https://www.penningsfoundation.com/events/workshop-verhalende-fotografie-4?utm_campaign=ff4117e7-011d-41d4-9572-a8e137cd9f13&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=af78b53e-411a-4d1c-94b1-3acdc8bfb914
https://www.fotobond-brabantoost.nl/
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Clubexposities

Digitale expositie Fotoclub 't Karregat 

Tijdens de lock-down periode zijn de leden van
Fotoclub ‘t Karregat fotografisch actief gebleven. Er
is in kleine groepjes digitaal gewerkt aan de hand
van een wekelijks thema, meestal uitgevoerd in
eigen huis en tuin. Het thema was steeds
wisselend, zeer uiteenlopend en regelmatig een
fikse uitdaging.

Deze digitale expositie toont de resultaten met vijf
foto’s per fotograaf. Van enkele leden is er vrij
werk te zien.

U wordt van harte uitgenodigd om de expositie te bekijken in de periode
van donderdag 01 juli tot zaterdag 31 juli. De expositie kunt U bereiken via
de link op de clubwebsite FOTOCLUBKARREGAT.NL.

In het najaar hopen wij u weer fysiek te mogen begroeten tijdens onze
jaarlijkse expositie. Wij hopen u positief te verrassen en te inspireren met
deze digitale expositie.

Voor meer informatie klik op de foto.

Overige exposities

Sint Lucas Eindexpositie 26-6-2-21 / 17-7-2021

Met SintLucas Eindexpositie Fotografie laten vierdejaars
studenten van de MBO-opleiding SintLucas in Eindhoven
hun beste werk zien. De expositie van 2020 werd in
verband met Covid-19 gecanceld. Vandaar dat nu een
selectie van de lichting van vorig jaar aan de expositie is
toegevoegd. Binnen de opleiding staat het ontwikkelen
van zowel creativiteit als vakmanschap centraal.

 

De expositie toont verschillende disciplines: reportage-, mode, portret- en
productfotografie.

 Sinds 2017 exposeren eindexamenstudenten fotografie van SintLucas bij Pennings
Foundation.

De expositie is te zien van 26 juni t/m 17 juli 2021 bij Pennings Foundation,
Geldropseweg 63, Eindhoven. Open woensdag t/m zaterdag van 12 tot 17 uur.

Voor meer informatie klik op de foto.

Corona in beeld, 1-7-2021 / 31-8-2021

Expositie van foto’s die door inwoners van de
gemeente Oisterwijk zijn gemaakt tijdens een jaar
corona, van maart 2020 tot maart 2021.

De foto’s zijn ingestuurd voor een project waarbij
verhalen en foto’s zijn ingezameld. Het doel was om een boek te maken als
naslagwerk over de belevingen van inwoners uit deze periode. Het boek
Locked Down is in te zien in de bibliotheek en daar ook te leen. Bij
Boekhandel Oisterwijk is het boek tevens verkrijgbaar.

Voor meer informatie klik op de foto.

Zul je met mij (Preview) 15.05.2021 – 17.07.2021
Twintig jaar nadat haar moeder overleed aan de
dodelijke zenuw-spierziekte ALS, deed Gerdien wat
ze tot dan toe niet durfde.
 
Ze opende de doos met ‘levenstekens’ van haar
moeder: briefjes die haar moeder had geschreven
toen ze niet meer kon praten. Ook zocht ze

mensen op die haar moeder goed hebben gekend. Deze hernieuwde
kennismaking inspireerde haar tot het maken van associatieve foto’s tijdens
een Artist in Residence bij OBRAS in Portugal. Deze foto’s zijn samen met

https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/digitale-expositie-van-fotoclub-t-karregat/
https://fotoclubkarregat.nl/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/sint-lucas-eindexpositie-fotografie-2020-en-2021-26-06-2021-17-07-2021/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/corona-in-beeld-1-juli-2021-31-augustus-2021/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/zul-je-met-mij-preview-15-05-2021-17-07-2021/
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de briefjes en citaten van nabestaanden gebundeld in ‘Zul je met mij –
foto-essay over liefdevol rouwen’.
 
‘Zul je met mij...’ is intuïtief en beeldend en raakt emoties die veel mensen
herkennen.
 
Voor meer informatie klik op de foto.

Muntel 100, 11-7-2-21 / 25-7-2021

Een foto-expositie naar aanleiding van het 100-jarig
bestaan van de wijk De Muntel.

Op de zolder van Wijkgebouw de Slinger, die voor
deze gelegenheid speciaal is opgeknapt, hangen
ongeveer 85 oude en nieuwe foto’s van gebouwen in
de Muntel. Om de expositie te komen bekijken is
reserveren niet nodig. Het kan wel zijn dat u bij de
deur gevraagd wordt om even te wachten omdat er
niet te veel mensen tegelijkertijd binnen mogen zijn.
Een mondkapje dragen is verplicht.

De tentoonstelling is te bezichtigen op woensdag-,
donderdag- en vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur.

Voor meer informatie klik op de foto.

Fotofestival Naarden opent 3 juli

FotoFestival Naarden start op zaterdag 3 juli in
Naarden en omgeving met een indrukwekkende line-
up van Nederlandse en buitenlandse fotografen.
Onder het thema The Art of Living wordt werk
getoond van fotografen die het alledaagse leven
tonen, die het onbekende leven laten zien, het leven
in de beklemmende saaiheid van corona maar ook
het overleven onder onmogelijke omstandigheden.
Het curatorenteam onder leiding van Feiko Koster is
er in korte tijd in geslaagd een spannende
tentoonstelling neer te zetten met ernst en een
glimlach, van hoge kwaliteit en met hart voor de
fotografie. 

Voor uitgebreide informatie klik op de foto.

 

Naakt // Nu 24-7-2021 / 28-8-2021

Naakt is er in honderden vormen en gemaakt door honderden kunsten
alleen al in Nederland. Martijn van de Griendt is
curator van de tentoonstelling NAAKT // NU. Hij koos
de exposanten op gevoel, zoals hij zelf ook werkt en
selecteerde fotografen die hij bewondert, die hij net
ontdekte of al langer kende. Vrijwel allemaal tonen
ze nieuw of recent werk. Over het naakte lichaam.
Want dat mag gezien worden.

Voor uitgebreide informatie klik op de foto.

Lens op de Mens 6-6-2021 / 30-9-2021

Meer dan 300 fotografen tonen hun werk in de
straten van PELT

Een unieke buitententoonstelling van 6 juni – 30
september 2021

Voor uitgebreide informatie kijk op
https://fotofestivalpelt.be/en/program-
2021/
 

https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/muntel-100-11-juli-2021-25-juli-2021/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/eerste-festival-deze-zomer-fotofestival-naarden-opent-3-juli/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/naakt-nu-24-07-2021-28-08-2021/
https://fotofestivalpelt.be/en/program-2021/
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Aanpassen gegevens bij de Fotobond
Wist u dat de gegevens zoals Emailadres door de leden zelf aan te passen
zijn op Fotobond.nl
Ga naar www.fotobond.nl en klik rechtboven op log hier in.
Nadat je ingelogt bent zie je rechtsboven account aangegeven.
Klik hierop en de rest wijst vanzelf.

Weetjes...
Op de website van uw Fotobond zijn talloze tips te vinden voor 'n leuke
clubactiviteit.
Zoals:
Cursus Jureren voor clubs 
* Leerdoel: Vaardigheden leren voor – jureren van (onderlinge) club
wedstrijden – het maken van selecties voor clubtentoonstellingen *
Werkvorm: De theorie is in praktische opdrachten verwerkt en aan het eind
van de cursus ontvangt u een document met tips. Als deelnemer wordt u
actief betrokken bij de opdrachten. Voorafgaande aan avond 1
inventariseren we de beginsituatie en de verwachtingen en krijgt u een
kleine huiswerkopdracht.  * Ook voor avond 2 en avond 3 is er een
huiswerkopdracht. * Bedoeld voor Fotografen die willen jureren in clubs *
Cursusomvang en -doel 4 avonden van 2,5 uur * Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 10 * Liefst 2 deelnemers per club en ervaring met
fotobespreken 
Uw afdeling is voornemens deze cursus medio januari te
starten.Nader bericht volgt.
 
Meer ideeën vindt je op:
https://fotobond.nl/opleiding_en_inspiratie/ 

Je activiteiten in nieuwsbrief of op de site?
Organiseert je club ’n interessante activiteit welke je wilt openstellen voor
alle leden van de Fotobond meld het ons dan.
 
Wil je een (club)evenement promoten?
Stuur dan je bericht, vergezeld van de eventuele poster, naar
oostbrabant@live.nl.
 
Weet je ’n leuke activiteit of expositie meld het ons.
 
De nieuwsbrief verschijnt als regel rond de 5e van elke maand. Tot die tijd
kan je berichten insturen.
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u er op geabonneerd bent, ofwel
door uzelf op te geven via de link in website, ofwel dat u toegevoegd bent
aan onze mailinglist.
Natuurlijk vinden we het fijn als u bij ons blijft, zodat u onze nieuwsbrief,
de uitnodigingen en laatste nieuwtjes blijft ontvangen.
Wij behandelen uw gegevens met respect en delen deze niet met derden.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden via:
oostbrabant@live.nl.
Indien u zich niet afmeld, gaan we ervan uit dat u ons toestemming geeft
de mailbrief op reguliere basis te blijven zenden.
De redactie.

  Fotobond Brabant Oost,
 www.fotobond-brabantoost.nl 
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