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Bulletin
Als NAM-fotoclub opgericht 2 oktober 1968. Later als zelfstandige club op 20 juni 1986.

UITPRINTEN EN MEENEMEN NAAR DE CLUBAVOND

De Fotoclub pakt de draad weer op....

Gisteren, tijdens de ingelaste extra clubavond,
heeft Bertus ons geïnformeerd over de huidige
stand van zaken.
Onderling is veel ruimte geweest bij te praten.
Ook hebben we, in een wat andere vorm dan we
gewend waren, een aantal foto's besproken.
Naar aanleiding van de eerstkomende clubavond
en verdere activiteiten hieronder een overzicht.

Foto's ter voorbespreking
Uiterlijk op 7 september moeten te bespreken foto's zijn ingeleverd bij de commissie. Deze keer bij
Yvonne, Bram of Roelf (ik heb nogmaals de meest
recente adreslijst toegevoegd)
Foto's van de uitwisseling bij Fivelfoto versie '19
meenemen
Op 14 september bespreken we de foto's en de
beoordeling door AFV Daguerre. Graag deze meenemen naar de clubavond (als geheugensteun zie
bijlage 'Januari 2020 Fivel')

Excursie najaar wordt georganiseerd door...
In het najaar organiseren Eppe en Fokko een fotoexcursie.(zie ook de notulen van afgelopen jaarvergadering)

App-groep voor snelle spontane acties
Arnold oppert het maken van een App-groep voor
een snelle communicatie tussen leden over te ondernemen acties zoals een mini-excursie. We praten er tijdens de komende clubavond nog over.

Fotoclub Noorderlicht organiseert in het voorjaar van 2021 de jaarlijkse BFW
Ons aanbod volgend jaar de Bondsfotowedstrijd
te organiseren is goedgekeurd door de Fotobond.
Bij de organisatie hoort een goede korte commu-
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nicatielijn; er zijn al oriënterende gesprekken gevoerd, Martin is betrokken via zijn bestuursfunctie
bij FACT Groningen. Een grote actie die we succesvol willen laten verlopen. Er zijn al wat ideeën
geopperd over de locatie (300 tot 500 personen te
verwachten).
Speciale avond over objectieven van Lensbaby
Op een later moment in het komende seizoen verzorgt Yvonne een uitleg en demonstratie van
Lensbaby-objectieven.

Foto's volgens een af te spreken thema
Naar een idee van Bram zal er twee keer een
avond worden georganiseerd waar foto's besproken gaan worden die volgens een vooraf besproken thema zijn gemaakt. Gaan we tijdens de
volgende bijeenkomst verder op in.

Expositie bij Fysio Hoogezand vernieuwen en
wellicht bij wijkcentrum 'de Kern'.
Er wordt nagegaan of bij Fysio Hoogezand of de
(af)lopende expositie wordt vervangen door nieuw
werk en er wordt contact gelegd bij De Kern over
een nieuw op te zetten expositie.
Ook hierover later meer.

Vraag aan een ieder
Willen jullie eens bedenken wat je graag zou willen
onderzoeken, weten, uitleggen, doen?

Tot slot: het was goed elkaar weer te ontmoeten.
De Klabbe doet er alles aan om de bijeenkomsten
goed te laten verlopen, de Corona-gedragsregels
worden zo goed mogelijk gevolgd. We hopen met
elkaar dat de geplande clubavond in september
kan doorgaan en gaan er van uit dat we als club
sterker uit deze tot nadenken dwingende tijd zullen
komen.

