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Jaarvergadering 2018

A G E N D A 
Maandag 12 februari:

Jaarvergadering en bespreking foto’s 
uit digitale map.
Foto’s terug uit Appingedam

Maandag 12 maart:
Kettingfoto presentatie.

Maandag 9 april:
Techniekavond.

Zaterdag ?? april:
Fotoclubuitstapje naar Westerwolde.

Maandag 14 mei:
Resultaten fotoclubuitstapje

Maandelijks
nieuwe rubriek 
in het Bulletin

In deze rubriek “Geef de pen
aan...” komen leden aan het
woord die iets over zichzelf

kunnen vertellen. Half velletje A4 is genoeg. De schijver(ster)
geeft in het verhaaltje aan wie de pen de volgende maand
krijgt. Let wel, het is geheel vrijblijvend.

ONZE WEBSITE
Ieder lid krijgt een stukje ruimte op deze site. Moet je wel
foto’s opsturen natuurlijk. Je kunt foto’s blijven sturen,
omdat ze iedere 3 maand worden ververst. 
Dat kan dan naar Eppe Okken. Dit bulletin zal ook op de
nieuwe site staan. Naam blijft hetzelfde. Wil je je foto’s
ook op de website of wil je de inhoud wijzigen stuur mij
dan 10 á 15 jpegs. Max formaat per foto ca 800 pixels aan
de lange kant.De webmaster: e.b.okken@ziggo.nl

NIEUWE WEBSITE m.i.v. 1 januari 2018
Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe website van
de fotoclub. Het streven is dan ook dat de website

vanaf 1 januari 2018 operationeel is
NB Het nieuwe logo zie je al bovenaan de pag.

FOTOCLUB
NOORDERLICHT

Agenda 
Algemene Ledenvergadering 2018.

Maandag 12 februari.
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van jaarvergadering 2017 (mail)
5. Jaarverslag van de secretaris. (bulletin)
6. Jaarverslag van de penningmeester. (mail)
7. Verslag van de Kascommissie
8. Vaststellen van de contributie voor 2019.
9. Goedkeuren van de begroting voor 2018.
10. Verkiezing kascommissie. 

Wiebo Zoethout en Jan ter Veer hebben 
de kas gecontroleerd. Eppe Okken is re-
serve. 

11. Bestuursverkiezing
Voorzitter is aftredend en stelt zich niet her-
kiesbaar. Kandidaten die zich verkiesbaar
willen stellen voor een bestuursfunctie kun-
nen zich tot het begin van de vergadering
melden bij de secretaris / voorzitter

12. Ideeën voor het komende jaar. 
13. 50-jarig Jubileum in oktober 2018
13. Rondvraag.
14.  Sluiting door de voorzitter.

NIEUW BESTUURSLID GEZOCHT
Na 30 jaar heeft onze voorzitter Wim Tuinman
besloten terug te treden uit het bestuur. “Het is
mooi geweest en ik heb het met plezier ge-
daan”. “Het was een deel van mijn leven.Voor-
dat het mijn hele leven gaat beheersen wil ik
stoppen”. De weg ligt open voor nieuwe ideeen
en we hopen dat er mensen opstaan om het
stokje (hamertje) over te nemen. (zie punt 11
agenda)



Mijn naam is Hendrik Watermulder. Fotograferen doe ik al
heel wat jaren. Ik heb het geleerd van een collega. Hij had
een donkere kamer thuis. We gingen regelmatig samen op
stap om mooie foto’s te maken. We waren nieuwsgierig
naar het resultaat. Daarom ontwikkelden we de foto’s als
we terugkwamen direct en drukten ze af in zijn doka. Dit
hielden we enkele jaren vol, daarna zijn we er min of meer
mee gestopt. Heb er daarna jaren niks meer aan gedaan. 
Enkele jaren geleden begon het toch weer te kriebelen. Ik
heb toen een digitale compact camera gekocht. De inte-
resse in fotografie nam verder toe. Na de compact camera,
kocht ik een spiegelreflexcamera,  een Canon D7. Bij vak-
fotograaf Jur Kuipers heb ik enkele basislessen gevolgd. Ik
werd steeds fanatieker en heb intussen ook een full-frame
camera aangeschaft. Het fotograferen gaat me steeds
beter af. Alleen het bijwerken van foto’s op de computer is
een vak apart. Dit heb ik duidelijk nog niet onder de knie.
Sinds 1 januari 2017 ben ik lid van Noorderlicht. Ik ben lid
geworden om fotografeertips te krijgen en trucs te leren.
Tot nu toe heb ik best veel opgestoken. Als ik naar de foto’s
van sommige andere leden van de fotoclub kijk, ben ik best
jaloers. Ik heb mezelf twee tot drie jaar gegeven om ook op
een iets hoger niveau te komen. Het niveau van de beste

leden van de club zal ik niet halen, dat is ook niet mijn uit-
gangspunt.
Mijn interesse gaat het meest uit naar het fotograferen van
gebouwen. In Hoogezand-Sappemeer heb ik al aardig veel
van deze foto’s gemaakt.  Ook van gebouwen die er  intus-
sen niet meer staan. Ook bezit ik een digitaal fotoarchief
met ongeveer 3000 foto’s. Deze digitale foto’s zijn ansicht-
kaarten die zijn ingescand. De oudste is van voor 1900.
Ooit hoop ik deze  foto’s te kunnen delen en ik hoop dat
ook toekomstige fotografen doorgaan met het vastleggen
van hoe wij wonen, werken en recreëren. Belangrijk voor
het historisch besef!

Ik geef de pen door aan Jan ter Veer

Ik geef de pen aan:
Jan ter Veer

Deze maand:
Hendrik 
Watermulder

Flip Kiewiet en Bertus Kamps zijn woensdag 4-10
in Westerwolde geweest voor ons jaarlijkse
clubuitstapje in 2018. (Datum is nog niet bekend)
Wij hebben daar een aantal interessante
objecten/gebieden gevonden die de moeite waard
zijn die dag te bezoeken en die leuke foto’s kun-
nen opleveren. De route die we gaan volgen kan
nog niet helemaal bepaald worden omdat er vra-
gen uitstaan bij objecten en voorzieningen die
binnenkort beantwoord zullen worden.
We houden jullie op de hoogte van de ontwikke-
lingen.

Uitnodiging  
JUBILEUMLEZING op donderdag 

1 maart 2018

De lezing wordt gehouden door fotograaf Maartje
Roos en vindt plaats in het 
Veenkoloniaal Museum.

Zij vertelt over haar werk, laat ons haar foto’s
zien en vertelt hoe de foto’s tot stand 

zijn gekomen.
De lezing is vrij toegankelijk.

Bent u in het bezit van een Museumkaart, neem
deze mee t.b.v. het museum!

Plaats: 
Veenkoloniaal Museum, Museumplein 5 te Veen-

dam (ingang cultuurcentrum van Beresteyn)
Aanvang: 20.00 uur

Parkeren is gratis op de parkeerplaatsen in de
omgeving van het museum/cultuurcentrum.



JAARVERSLAG 2017
Ledental:
Er zijn nu 18 geregistreerde leden. Enkele leden hebben hun
lidmaatschap opgezegd. Er staan nu 3 adspirant leden voor
de keuze lid te worden, ze hebben zich een beeld kunnen
vormen van de activiteiten en de groepsdynamiek. Het be-
stuur heet ze alvast hartelijk welkom. 
Clubbijeenkomsten:
In het afgelopen kalenderjaar zijn tien clubavonden georga-
niseerd. De opkomst is altijd groot. In december is door de
weersomstandigheden de bijeenkomst een week verscho-
ven, tóch kwam een grote groep bijeen. Het enthousiasme
van onze trouwe leden is als altijd bemoedigend. Er is in de
laatste periode wat beweging geweest mede onder invloed
van een aspirant lid; er is nog eens gekeken naar de doel-
stelling van de club en de manier van werken.
Het afgelopen jaar:
9 januari: Ron Buist komt een presentatie van eigen werk
tonen. Hij meldt zich echter helaas voortijdig af en belooft
later in het seizoen terug te komen. Gelukkig vinden we nog
een oplossing: via Willy van der Laan blijkt Karla  Leeftink
bereid een presentatie van haar werk te verzorgen.
(www.karlaleeftink.com ). Een prachtige presentatie. 
Het verenigingsjaar 2017 begint goed met de beste wensen
over en weer en de bijbehorende hapjes en drankjes.
13 februari: Vandaag is de jaarvergadering, altijd een bijzon-
dere avond. Hendrik Watermulder, toen net officieel lid, komt
zijn eigen foto’s presenteren.
Helaas door ziekte lukt het Hendrik niet aanwezig te zijn. De
jaarvergadering, waarvan de notulen onlangs zijn gemaild,
is iets eerder afgelopen dan gepland. Het programma voor
dit jaar wordt in grote lijnen vastgesteld. In november doen
we mee aan de wedstrijd tussen clubs onderling, georgani-
seerd door Fivelfoto te Appingedam. Het thema voor dit jaar
is “Slopen / gesloopt”. 
(De eerste twee clubavonden verlopen anders dan voorzien.
Een vol programma helpt net zoals spontane ideeën vanuit
de groep om na sluiting opgewekt huiswaarts te keren)
13 maart: Hendrik is weer beter en heeft zijn foto’s bij zich.
Het is een mooie serie natuurfoto’s die hij in Afrika heeft ge-
maakt. Deze avond staat ook in het teken van de ‘Ketting-
foto’, een vorig jaar gelanceerd plan waarbij twee teams tot
een serie foto’s komt. Het blijkt een groot succes. Iedereen
is enthousiast en kiest ervoor ook komend jaar, in maart
2018, twee groepen een serie afgedrukte foto’s te tonen. 
10 april: Vanavond presenteren we uit eigen werk. Er is geen
speciaal opgegeven thema. We bekijken elkaars werk en
geven tips. Op avonden als deze komen soms ideeën boven
die een reden zijn een speciale avond te beleggen. In over-
leg met het beheer van MFC De Klabbe lukt dat meestal.
Een speciale presentatie van Bertus Kamps van zijn reis in
Noorwegen. Onze eigen clubwedstrijd is in januari 2018 en
het onderwerp is ‘Portretten’. De presentatie door een foto-
graaf zal later dit jaar alsnog plaatsvinden. Waarschijnlijk in
november.
8 mei: De resultaten van de foto excursie worden getoond.
Een prachtige oogst. Nogmaals worden Han en Jaap be-
dankt. De vakantie breekt aan. De eerstvolgende bijeen-
komst is op 18 september. Alvast hebben Bertus Kamps en
Flip Kiewiet zich aangemeld als organisatoren voor het ko-
mende clubuitje in 2018. Ze schijnen een idee voor een  be-
stemming te hebben…
11 juni: Op deze stralende wolkeloze zomerdag is de foto
excursie op het Aekingerzand georganiseerd door FaCT

Groningen. Een grote groep leden van onze vereniging is op
dat moment op vakantie of heeft andere bezigheden. Een
paar leden voegen zich bij een grote groep fotografen van
andere clubs. Naast het uitvoeren van ter plaatse uitgereikte
foto opdrachten is het goed ook eens andere fotoclubs en
hun leden te ontmoeten. Een geslaagde dag.
FaCT Groningen?      
Kijk eens op:  https://www.facebook.com/FACTGroningen/
18 september: Iedereen is weer terug na een lange zomer-
periode. Het bestuur heeft een aantal aanpassingen inge-
voerd. Bij presentaties is steeds de voorkeur voor foto’s op
papier. Vaak is de digitale inbreng groot in aantal en staart
een groep vaak verveeld naar het scherm. Zo willen de leden
geen clubavond doorbrengen! Voortaan geen USB-sticks
meer maar vooraf twee à drie foto’s uploaden naar Google
Drive. Ga naar https://drive.google.com/drive/shared-with-
me en ga naar de map ‘Digitale Inzendingen’. Er is een eigen
laptop voor de club aangeschaft.
9 oktober: Vanavond wordt een selectie van onze foto’s ge-
maakt die gaan meedingen in de komende Fivelfoto-wed-
strijd. Het onderwerp is ‘Slopen / gesloopt’.
17 oktober: Een delegatie gaat naar Appingedam om daar
ónze selectie in te leveren en terug te keren met een set
foto’s van een andere club die wij gaan beoordelen. Dit jaar
beoordelen wij de foto’s van Fotoclub Delfzijl. Onze foto’s
worden beoordeeld door Delfzijl. (Zo wijst de loting uit).
13 november: En vanavond is fotograaf Ron Buist hier voor
een avondvullend programma. (kijk voor meer informatie
over Ron Buist en zijn werk op http://www.buist.net/). Het
verslag van de presentatie staat in het bulletin van december
2017. 
Alle bulletins, door Wim Tuinman gemaakt, 
zijn ook terug te vinden op de website https://fotoclubnoor-
derlicht.weebly.com. Sinds een aantal maanden is een nieuw
item toegevoegd. Daarin schrijven leden een wetenswaar-
digheid over hun gedachten rond het thema fotografie / beel-
den.
Nu is de overstap naar een nieuwe website gaande. Over
de nieuwe gebruiksmogelijkheden ervan voor de leden volgt
later meer uitleg door de maker: Ted Dresselhuis
18 december: De bespreking van de foto’s van Fotoclub
Delfzijl. De avond is een succes, zeker omdat is afgeweken
van de geplande datum, een week eerder. Het was toen ex-
treem gevaarlijk op de weg.

Op Pad:
Han de Rhoter en Jaap Groeneveld nemen dit jaar de orga-
nisatie van de komende foto excursie op zich. De activiteit
is nu definitief op 8 april.
8 april: Vandaag verzamelt zich een groep van ongeveer 15
leden in het Hoogeland Museum Warffum. Daarvandaan
start een prachtige excursie. Eerst het museum zelf, de tui-
nen en bijgebouwen. Daarna een lezing op zijn atelier door
Hans Sas. Tot slot bezoeken we nog de Borg Verhildersum
bij Leens. De deelnemers danken de organisatoren voor hun
goede werk. 

Exposities:
Eppe Okken exposeerde van 7 juli tm 3 oktober 2017 een
selectie van zijn werk in het theehuis van het Selwerderhof
in Groningen.

Fivelfoto:



In januari 2017 is de winnaar bekendgemaakt van de wed-
strijd ‘Rood in het Landschap’ (uit 2016). En de winnaar
werd… Jaap Groeneveld. Gefeliciteerd!
Voor 2017 is het onderwerp: ‘Slopen / gesloopt’. Op 16 ja-
nuari 2018 zal de winnaar bekend zijn.
Specials:
2017 is een jaar geweest met veel mooie activiteiten rond
onze collectieve hobby/beroep. Veel foto’s en verhalen zijn
gezien en gehoord. De commentaren zijn door de maker en
verteller meestal goed ontvangen. Het brengt ons steeds
verder. Vanuit de groep zijn naar het bestuur ook berichten
gekomen. Serieuze ideeën die de club verder kunnen bren-
gen. Beweging is noodzakelijk. Er is ook ruimte voor. Heel
toevallig is het onderwerp voor de komende wedstrijd in
2018 bij Fivelfoto: ‘Bewogen’

Homepages:
www.jaapgroeneveld.nl/ Jaap Groeneveld
www.lichtbeeld.nl/ Arnold Jipping
www.eppeokken.nl/ Eppe Okken
www.gertscholten.nl/ Gert Scholten
www.ted-dresselhuis.nl  Ted Dresselhuis
www.willyvanderlaan.nl Willy van der Laan
wwwfotomojen.jimdo.com Jenneke Kliphuis
en via de Facebook link Fotoclub Noorderlicht

Ledenvergadering:
Tijdens de ledenvergadering geeft Wim Tuinman aan nog
één jaar voorzitter te zijn. Hij verlaat het bestuur tijdens de
jaarvergadering in februari 2018. Dan zal een nieuwe be-
stuurslid moeten worden gekozen. Ook zal dan het bestuur
moeten worden uitgebreid tot vijf leden. Nu zijn er drie ge-
kozen leden: Wim Tuinman (voorzitter), Bert Meijer (secre-
taris) en Willy van der Laan (penningmeester). Bertus kamps
en Ted Dresselhuis hebben zich verkiesbaar gesteld. 

Tijdschriften:
Zoom en Fotografie. Ze circuleren volgens een strak rooster
en voorzien duidelijk in een behoefte.

Noorderlicht Bulletin:
Wim Tuinman verzorgt vlak voor de bijeenkomsten de digi-
tale uitgifte van het Noorderlicht Bulletin met veel tips over
fotografie en het programma voor de komende bijeenkom-
sten. Hij heeft bij het bestuur aangegeven dit graag te willen
blijven doen na zijn aftreden.
Via de website zijn de Bulletins vanaf oktober 2013 terug te
zien.

Bert Meijer
Secretaris
februari 2018

Hier is o.a. werk te zien van
Arnold Jipping
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