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Als NAM-fotoclub opgericht 2 oktober 1968. Later als zelfstandige club op 20 juni 1986.
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A G E N D A 
Maandag 11 februari:

JAARVERGADERING en.....

Fotos van Appingedam weer terug

Inleveren Kettingfoto (Maart) 40x50 in PP

Maandag 11 maart:

“KETTINGFOTO” 

Presentatie door bespreekcommissie

Wat verder ter tafel komt.

Maandag 8 april

Wat verder ter tafel komt.

Maandag 13 mei:

Wat verder ter tafel komt.

FOTOCLUB
NOORDERLICHT

ACHT FOTOCLUBS  STRIJDEN
OM BESTE FOTO.

Jarenlang organiseert Amateur Fotografen Vereni-
ging Fivelfoto uit Appingedam een foto uitwisseling
tussen fotoclubs/-groepen uit de provincie.
Op een bijeenkomst in oktober  in de grote zaal
van het ASWA-gebouw te Appingedam, komen de
clubs bij elkaar en worden foto’s uitgewisseld deze
keer  omtrent het  onderwerp/thema : bewogen,
deze foto’s worden door de deelnemende clubs in
de maanden november en december  intern be-
oordeeld. In januari komen de clubs met hun oor-
deel over de ingeleverde foto’s van de
concurrerende club.  Per club kunnen acht foto’s
worden besproken. Per  collectie wordt de meest
geslaagde foto als beste apart gelegd.  Na deze
beoordeling vindt door de aanwezigen  een stem-
ming plaats over de apart verzamelde beste foto’s
Op de derde plaats eindigde de foto van Henk Tui-
nema van fotoclub Objectief uit Ten Boer, de 2e
plaats was voor Meta Vos-van Ark en op de eerste

plaats kwam de foto van Eppe Okken van fotoclub
Beeldspraak uit Haren. Hij ontving de mooie bo-
kaal en de deelnemende clubs ontvingen een
deelname certificaat. In oktober worden de foto’s
verwacht over het wad.

Algemene Ledenvergadering 
op maandag 11 februari 2019

Agenda
1. Opening door de voorzitter. 
2. Vaststellen van de agenda. 
3. Ingekomen stukken.
4. Notulen van jaarvergadering 2018. (mail)
5. Jaarverslag van de secretaris. (mail)
6. Jaarverslag van de penningmeester. 

(mail) 
7. Verslag van de Kascommissie: 

Eppe Okken en Gert Scholten. 
Jaap Groeneveld is reserve.

8. Vaststellen van de contributie voor 2020. 
9. Goedkeuren van de begroting voor 2019. 
10. Verkiezing kascommissie. 
11. Bestuurszaken.
12. Ideeën voor het komende jaar.
13. Fotobesprekingen. 
14 Rondvraag. 
15. Sluiting door de voorzitter.



Ik geef de pen aan:
Johan Koning

Volgende maand:
Martin v. Timmeren

Bespreekschema voor het bespreken van ingezonden foto’s
Als er foto’s werden meegenomen voor een wedstrijd of een bepaald thema werden ze altijd eerst uit-
gelegd op de tafel in de zaal om ze op je te laten inwerken. Eigenlijk is er te weinig tijd om een goede
beoordeling van de foto’s te maken. Vandaar dat het bestuur heeft gemeend e.e.a. anders aan te pak-
ken. De foto’s worden eerst door 4 leden van de club bekeken en beoordeeld. Deze commissie van 4
mensen komen met een eindoordeel van de foto’s. Dit wordt dan aan de leden gepresenteerd, die dan
ook nog wel een duit in het zakje mogen en kunnen doen. Uiteindelijk komt er een gedegen visie op de
foto’s waar de maker wat aan kan hebben. De 4 mensen gaan samen de foto’s beoordelen. 
De foto’s worden op een clubavond eerder meegenomen en overhandigd aan een commissielid die
dan op de avond van de beoordeling het werk presenteert aan de leden.
Deze keer (februari) zijn het Flip Kiewiet (onder voorbehoud), Bert Meijer, Martin van Timmeren en Wim
Tuinman. De foto’s kunnen in februari ingeleverd worden. De commissie presenteert het dan in maart.

DIGITALE INZENDINGEN
We hebben op Google Drive een map aangemaakt “Digitale
inzendingen”, die er voor bedoeld is dat leden er foto’s in
kunnen plaatsen. 1 foto per maand per lid. Het mogen alge-
mene foto’s zijn. Ze hoeven geen betrekking te hebben op
het thema wat toevallig aan de orde is. Als er tijd is zullen ze
worden besproken. Als ze besproken zijn verdwijnen ze ook
weer uit die map. Het formaat van de foto moet een beetje
binnen de perken blijven. 1200 pixels aan de lange kant is
genoeg.

UITSLAG FOTOWEDSTRIJD “50”
Totaal waren er 6 inzenders van foto’s voor de wedstrijd. Totaal 9 foto’s. Magertjes....

Met algemene stemmen werd Jaap Groeneveld 1e, 
Hendrik Watermulder 2e en Hans Neinhuis 3e. Allen gefeliciteerd         Hierbij de winnende foto.

Ik ben begonnen met een analoge compact ca-
mera om vooral tijdens vakanties foto’s te maken,
later een video 8 camera gekocht en redelijk wat
gefilmd, helaas in die ti jd niet echt de technische
mogeli jkheden gehad om écht hier iets mee te
doen.

Mijn eerste digitale camera was een Sony Mavica
waar nog 3.5 inch floppy’s in gingen, daarna nog
een paar modernere compact camera’s gehad.

In 2009 kocht ik een Olympus compact camera en
begon ik me echt voor fotografie te interesseren
en heb in die tijd ook een aantal “leuke” foto’s kun-
nen maken tot ik in 2012 ti jdens een evenement
aan het fotograferen was en toe een spiegelreflex
camera in de hand gedrukt kreeg met de vraag of
ik daarmee ook wel een paar foto’s van de toen
optredende band wilde maken, dat beviel zo goed
dat ik datzelfde jaar nog mijn eerste spiegelreflex
een Canon 1100D kocht en aan een fotocursus in
Veendam deelnam, sindsdien ben ik in mijn vrije
uren veel met fotografie bezig en heb ik er inmid-
dels een 40D bij gekocht.

Ik fotografeer het l iefst dieren, soms wat portret-
ten en landschappen en verder eigenlijk alles wat
voor mijn lens komt en probeer het geleerde in die
diverse “takken van sport” tot uiting te brengen.
Voor de nabewerking heb ik een aantal verschil-
lende software pakketten, maar in principe bewerk
ik weinig na.    
Mijn gemaakte foto’s kunt u vinden op mijn eigen
website : www.j-koning.nl 



KETTINGFOTO
Zoals afgesproken wordt de kettingfoto iets an-
ders aangepakt. 
Er wordt 1 foto gepubliceerd. {foto)

Laat je inspireren door onderstaande foto en
maak een beeld dat een link heeft met deze foto   
Succes!   
(Aanleveren febr. 2019) 
40x50 incl. passe partout

NIEUWS...van FACT....

Zaterdag 1 juni of zondag 2 juni (hangt af van beschik-
baarheid zaalruimte) gaan we met elkaar op pad in groepjes
en zal het groepje aangestuurd worden door een Whatsapp
berichtje en waarbij je binnen een bepaalde tijd van iets een
foto dient te maken. En dat dan een aantal keer. Na de lunch
krijg je even de tijd om eventueel je foto's licht te bewerken
alvorens ze worden ingeleverd. Daarna worden ze op groot
scherm getoond. We gaan er wel een wedstrijdje van maken.
Ron Meiburg van Beeldspraak geeft zijn wisselbeker waar-
schijnlijk graag weer af of hij gaat hem juist verdedigen. Meer
info tzt.
We gaan ook weer een mentoraat organiseren, we denken
nu aan een cursus waar je kunt leren hoe je een foto
moet/kunt beoordelen. Dit zal vanaf september, oktober
plaats vinden. Verdere informatie volgt.

En dan Foto Nationaal. 
Op dit moment loopt er een mentoraat o.l.v. Theo Bijker met
als onderwerp seriematig fotograferen. Hier willen we graag
een vervolg aan geven door als FACTGroningen FotoNatio-
naal te organiseren. Hoe werkt dit? En hoe ziet het tijd-
schema er uit?:

Februari 2019:
Fact organiseert een wedstrijd onder eigen naam, b.v. “Fo-
tomanifestatie Groningen”. Je mag een serie inleveren van
5 foto’s.

Maart/April2019:
Een door de FACT gevraagde jury zal de series waarderen.
We gaan proberen alle series op een avond te bespreken
waarbij de geselecteerde series op die avond bekend wor-
den gemaakt. De makers van deze serie, de kandidaten,

worden uitgenodigd een serie in te leveren.(het aantal kan-
didaten wordt bepaalt door het aantal leden op 1 febr. 2019)
Let op: Dat mág dezelfde serie zijn maar eventueel ook een
een compleet andere serie. Het is aan de uitverkoren foto-
graaf. Insteek is dat de FACT niet een serie voordraagt maar
een fotograaf waarvan de jury vindt dat hij/zij capabel is om
een evt. andere serie in te leveren binnen de gestelde ter-
mijn. Een belangrijk gegeven dus, men draagt een fotograaf
voor, géén serie! Hiermee zit de taak voor Fact er op.

Mei 2019:
Voor 1 mei moeten de namen van de kandidaten bekend zijn
bij de Fotobond. De Fotobond schrijft de kandidaten aan en
doet het verzoek 5 foto’s in te leveren op A4-formaat, in een
passepartout.

1juli-15aug:
Inzendperiode van de series. De serie dient digitaal te wor-
den verstuurd naar de Fotobond, daarnaast als afdruk naar
de ledenadministratie

Eind augustus:
Een landelijke jury bestaande uit 3 personen en een voorzit-
ter waardeert de series. Deze jury bestaat uit drie niet-Foto-
bondleden. Zodra de uitslag bekend is worden de
kandidaten geinformeerd. Een expo, een certificaat en de
eeuwige roem staat je dan te wachten..... in Amersfoort.
Kortom, ben je seriematig bezig hou dan de voorlopige dead-
line in de gaten zodat je jouw serie mee kunt laten doen.
Meer informatie volgt nog. Namens alle Factleden (Jan Dod-
dema, Remco Wolfgram, Kars Kuiper, Willem Hazenberg en
Jeannet Zwols) wensen wij jullie hele fijne feestdagen en een
goed, gezond en mooi fotojaar.

Graag willen we jullie nog even herinneren aan
een lezing van Ed Ubels, as woensdag 30 ja-
nuari in De Stroming in Groningen. 
Wees welkom, parrtner mag mee hoor. 
Met vriendelijke groet, namens alle FaCTGro-
ningen leden,

Jeannet Zwols


