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Tips en adviezen bij het organiseren van een expositie. 
 
Wij maken onderscheid in drie verschillende vormen van exposeren. 

 Een fotoclubexpositie 

 Een individuele (persoonlijke) tentoonstelling (pagina 3) 

 Een regionale of landelijke manifestatie (vanaf pagina 4) 
Als eerste moet men zich altijd de vraag stellen, wat wil ik te laten zien en/of wat wil ik er 
mee bereiken. Zonder goed uitgangspunt komt er nooit een goede tentoonstelling. 
 

De fotoclubexpositie: 
 
Wat wil je bereiken met de expositie? 

 Het periodiek tonen van de resultaten van de vereniging  

 Naamsbekendheid 

 Ledenwerving 
 
Aandachtspunten: 
* Bedenk van te voren wat de insteek van de clubexpositie zal zijn  
* Zorg voor een breed draagvlak binnen de vereniging.  
* Benoem een tentoonstellingcommissie. 
* Bedenk zo mogelijk een thema, wat wil je laten zien en voor wie.  
* Probeer op zoveel mogelijk verschillende manieren sponsorgelden binnen te krijgen. 
* Zoek een geschikte locatie. 
* Inrichting, wees creatief met de mogelijkheden om de foto’s op te hangen. 
* Tijdpad, wanneer moet wat gebeuren. 
* Zorg voor voldoende publiciteit. 
* Tijdsduur van een expositie. 
 
Een toelichting op de genoemde aandachtspunten: 
 
Insteek 
Het periodiek tentoonstellen van het beste werk van de leden is voor de meeste 
fotoclubs de belangrijkste reden om een expositie te organiseren. Zorg er voor dat het 
niet alleen een expositie wordt van de topfotografen van de club maar geef iedereen de 
kans om zijn of haar werk te tonen. 
Wanneer je meer naamsbekendheid wil, zorg dan voor een aansprekend thema. 
Reken er op dat de pers veel meer aandacht heeft voor een interessant thema, iets wat 
in de wijk of de stad gebeurt, dan voor een vage algemene clubexpositie. Ook wanneer 
er een thema is dan is er altijd nog wel ruimte om van ieder lid zijn of haar beste foto 
neer te hangen. 
Is het hoofddoel ledenwerving, probeer dan bij de expositie aandacht te geven aan de 
manier hoe er in de club gewerkt wordt. Geef demonstraties, zorg dat er altijd mensen 
aanwezig zijn om mondeling informatie te geven. Zorg dat het clubprogramma op de 
expositie aansluit, begin de eerst volgende bijeenkomst met een programmaonderdeel 
waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe (leden)bezoekers. Organiseer de 
expositie aan het begin van een seizoen, belangstellenden krijgen zo de gelegenheid 
om verschillende avonden mee te maken voordat zij lid worden. 
 
Draagvlak: 
Een gezamenlijk draagvlak is noodzakelijk om het vele werk rondom een expositie te 
verzetten. Probeer daarom iedereen te motiveren en te enthousiasmeren, vele handen 
maken licht werk. Geef als bestuur het goede voorbeeld en doe enthousiast mee. 
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Tentoonstellingscommissie: 
Betrek zoveel mogelijk mensen bij de organisatie. Benoem, buiten het bestuur, een 
tentoonstellingscommissie. Veel verschillende taken kunnen gemakkelijk door leden 
uigevoerd worden. Maak die opdrachten zo concreet mogelijk en maak de taken niet te 
groot, hoe meer mensen er bij betrokken worden des te beter het resultaat. Als bestuur 
is het dan mogelijk om je op de hoofdzaken te concentreren. 
 
Thema: 
Probeer bij het bedenken van een thema rekening te houden met een organisatie of 
instelling die misschien nog iets met het fotowerk kan doen. Probeer het bijvoorbeeld 
eens met een gemeentelijke activiteit of de winkeliersvereniging. Wat voor ideeën 
hebben zij en is het mogelijk om die op een of andere manier aan een expositie te 
koppelen. 
 
Sponsoring: 
Met een origineel thema kun je gemakkelijker financiële bijdragen aan de 
organisatiekosten verkrijgen. De traditionele toeleveringsbedrijven voor fotoapparatuur 
zijn steeds minder genegen om financieel bij te springen. Het is belangrijk om 
dwarsverbanden te zoeken, wat kunnen wij als fotoclub betekenen en wat staat daar 
voor de vereniging tegenover. Bij het hoofdstuk, ‘een regionale of landelijke 
manifestatie’ staat, bij het onderdeel sponsoring, meer specifieke informatie en tips voor 
het aanvragen van subsidies en/of sponsoring.  
 
Locatie: 
Zoek een geschikte ruimte dicht in de buurt, denk daarbij ook aan de mogelijkheid om in 
een school of kerkzaal te exposeren. Het is beter om een korte expositie, van 
bijvoorbeeld één weekend, goed te doen dan een lange tijd ergens hangen zonder dat 
men er aandacht aan kan geven. Let bij de keuze voor een geschikte locatie ook op de 
toegankelijkheid en bereikbaarheid zoals (gratis) parkeren en goed openbaar vervoer. 
 
Inrichting: 
Een van de grootste problemen zijn vaak de expositiepanelen, denk daarin creatief. 
Moeten het altijd houten schotten zijn of kunnen de foto’s op een achtergrond van 
bijvoorbeeld gaas of riet hangen. Denk eens aan de mogelijkheid om samen met de 
plaatselijke doe het zelf zaak panelen of schotten te maken die naderhand weer 
teruggegeven kunnen worden. De firma die mee werkt mag er dan zijn naam bij zetten 
en wordt als sponsor vermeld bij de publicaties. 
Voor de deelname aan fotowedstrijden is het logistiek handig om met een vast formaat 
van de foto’s te werken. Probeer bij een expositie los te komen van het vaste 
fotoclubformaat 40x50. Onderzoek de mogelijkheid om enkele foto’s zeer groot te 
presenteren, of om juist een collectie foto’s in kleine lijstjes dichtbij elkaar op te hangen. 
Denk er van te voren over na hoe je als club naar buiten wilt treden, wie je bent en hoe 
je gezien wilt worden. Vooral bij een expositie krijg je de kans om als club je gezicht te 
laten zien! 
Onderzoek ook de mogelijkheden voor een slideshow, misschien is er wel een bedrijf 
die gedurende de expositie een flatscreen beschikbaar wil stellen.  
Maak van tevoren duidelijke afspraken met de leden over hoeveel werk er kan komen te 
hangen. Vraag eventueel deskundige hulp bij het selecteren van het fotowerk en het 
indelen van de expositie. Voor de verlichting van de foto’s bestaat de mogelijkheid om 
eenvoudige halogeenlampen te gebruiken die vaak voor niet te veel geld bij een 
bouwmarkt te koop zijn. Zorg voor een informatiestand met inlichtingen over de 
vereniging die in afwisseling bemand kan worden en eventueel een boek voor reacties.  
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Tijdpad: 
Maak ruim van te voren een schema met alle zaken die moeten gebeuren, vermeld 
daarbij wie en wanneer die taken uitgevoerd moeten worden. Maak deze lijst zorgvuldig 
en check regelmatig of alles op tijd uitgevoerd wordt en of er nog zaken aan toegevoegd 
moeten worden. Het draaiboek dat op deze manier ontstaat kan bij een volgende 
expositie weer opgepakt worden.   
 
Publiciteit: 
Een zeer belangrijk onderdeel voor het succes van een expositie. Maak heldere 
persberichten, laat die ook door anderen, van buiten de fotoclub, nalezen of alles wel 
duidelijk is wat er in staat. Een poster is altijd een goede aandachtstrekker al wordt het 
steeds moeilijker om die bij de winkelier aan de deur te hangen. Maak flyers, die zijn 
gemakkelijk te verspreiden. Zoek het bij de bibliotheek en andere punten waar veel 
mensen samen komen. Op een poster en/of flyer, maar eigenlijk bij alle publiciteit 
rondom een expositie is een goede aandachtstrekkende foto noodzakelijk, een beeld 
dat nieuwsgierig maakt. Zorg dat er op een poster niet te veel informatie staat, maar 
noodzakelijk zijn de “4 x W”: Wie Wat Waar Wanneer. 
Let maar eens op hoe vaak deze minimale en essentiële informatie ontbreekt. 
Geef bij de publiciteit vooral aandacht aan de plaatselijke huis aan huisbladen, die 
worden vaak heel goed gelezen en de doelgroep voor een clubexpositie woont niet aan 
de andere kant van het land. Schrijf zelf een helder persbericht dat zonder veel 
aanpassingen gepubliceerd kan worden (denk aan “4 x W”). Houd daarbij rekening met 
de verschijningsdata van de bladen die je voor de publiciteit wilt gebruiken. Fotobond in 
Beeld verschijnt eens in de drie maanden, maandbladen willen ook al vroeg de nodige 
informatie ontvangen. Maar let er ook op dat de berichten weer niet te vroeg bij de 
redacties komen dan loop je het risico dat de berichten in het eerste de beste nummer 
gepubliceerd worden. Vergeet de digitale publiciteitsmogelijkheden niet, het is mogelijk 
om op tal van verschillende sites de expositie aan te kondigen. Zoals bijvoorbeeld de 
websites van de plaatselijke gemeente/kunstactiviteiten. Gebruik het netwerk van de 
clubleden, laat deze ook uitnodigingen via de mail naar geïnteresseerden versturen. 
Maak eventueel gebruik van ‘hyves’ of ‘faceboek’. Misschien is het mogelijk om enkele 
journalisten een voorinzicht te geven, zodat er op de dag van opening een artikel in de 
krant kan komen. 
In Rotterdam bestaan er de zogenaamde cultuurscouts voor de amateurkunst, vraag 
deze mensen om advies. 
  

Tijdsduur: 
Het is natuurlijk mooi wanneer je de gelegenheid hebt om ergens voor een lange tijd te 
exposeren, maar bedenk dat ook een korte expositie van bijvoorbeeld een weekend 
bijzonder succesvol kan zijn. Bij een langdurige expositie is vaak de opening het 
leukste, bij een tentoonstelling van een weekend is het gehele weekend een groot 
openingsfeest. 
 
Opening: 
De opening van een expositie trekt altijd het meest publiek, zorg daarom voor een goed 
verzorgde opening. Denk ook eens aan de samenwerking van een andere 
kunstdiscipline, de muziekschool kan vaak voor een leuke invulling zorgen. Denk er van 
te voren over na wie de officiële opening zal doen, bijvoorbeeld de grootste 
subsidiegever of een bekende beroepsfotograaf. Hoe bekender de persoon die de 
opening doet des te meer publiek is er te verwachten, waaronder ook de plaatselijke 
pers. Wanneer er meerdere personen bij de opening betrokken zijn probeer dan af te 
stemmen wie wat gaat zeggen, op die manier kan je voorkomen dat er twee keer het 
zelfde gezegd wordt. Geef de persoon die opent voldoende informatie en inzicht wat er 
getoond wordt en wat de bedoeling van de expositie is. Op die manier voorkom je, 
hopelijk, een algemeen nietszeggend praatje.  
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Persoonlijke expositie: 
 
Wat wil je laten zien? Is er goed nagedacht over het onderwerp dat geëxposeerd gaat 
worden. Is het de bedoeling dat er foto’s verkocht gaan worden of wil men iets laten zien 
(vertellen) met de foto’s. Het is goed om te bedenken dat de publieke belangstelling 
voor het kopen van foto’s niet groot is. Wanneer er op een veiling een foto van een 
bekende fotograaf voor € 40.000,- verkocht wordt komt dat in de krant. Pas wanneer er 
een schilderij voor meer dan € 40.000.000,- verkocht wordt wekt dat de belangstelling 
van het grote publiek, dit kan betekenen dat een foto ongeveer 1‰ van de marktwaarde 
heeft van een schilderij. Het zal dus altijd moeilijk zijn om een galerie te interesseren 
voor een fototentoonstelling. Foto’s brengen simpelweg gezegd te weinig op voor een 
galeriehouder. Er is wel een gelukkige omstandigheid dat er steeds meer kleinere 
galeriehouders belangstelling voor fotografie hebben. Maar het blijft lastig om een 
tentoonstelling van een amateurfotograaf op een professioneel podium te plaatsen.  
Veel lobbyen of zelf investeren is de oplossing. 
 
Wanneer je met een goed onderwerp kan komen, dat bij het grote publiek belangstelling 
heeft is het misschien makkelijker om ergens de foto’s tentoon te kunnen stellen.  
Verplaats je in de gedachte van de galeriehouder of de organisatie waar je mee wilt 
samenwerken. Alleen maar mooi is vaak niet genoeg, bedenk een goed doordacht 
concept. 
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Een regionale of landelijke manifestatie 
 
De aandachtspunten die bij de clubexpositie zijn aangegeven gelden ook voor een 
grootschalige manifestatie. Bedenk wel hoe groter de manifestatie is des te belangrijker 
worden alle details. Enkele specifieke aandachtspunten worden hieronder benoemd en 
toegelicht.  
 

 Aansprakelijkheid 

 Samenstelling bestuur 

 Selectie voor de expositie 

 Samenwerking  

 Begroting 

 Sponsoring 
 
 
Aansprakelijkheid: 
Bij een clubexpositie zijn de financiële risico’s nog wel te overzien, bij een grootschalige 
expositie is het wel zaak om de aansprakelijkheid af te dekken. Begin met de 
organisatie vanuit een stichting of vereniging die ingeschreven staat bij de Kamer van 
Koophandel. Ook de grotere subsidie verstrekkers vragen om statuten en een 
inschrijving van de Kamer van Koophandel. 
 
Samenstelling bestuur: 
Het bestuur moet minstens uit de volgende mensen bestaan, naast de gebruikelijke 
voorzitter, secretaris en penningmeester ook iemand die voor de subsidiegelden gaat 
zorgen. Het is ook aan te bevelen een apart bestuurslid te benoemen voor de publiciteit 
en voor de vormgeving. Daarnaast is het ook handig om iemand in je bestuur te hebben 
die heel praktisch is ingesteld en mensen kan mobiliseren om de taken op de werkvloer 
uit te voeren. Er zijn veel verschillende mensen nodig maar waak er voor om het 
bestuur te groot te maken, er moet wel op een eenvoudige manier besluiten genomen 
kunnen worden. Een bestuurslid kan verschillende taken delegeren. 
 
Selectie voor de expositie: 
Wees er op bedacht dat wanneer je met meerdere verenigingen of als afdeling van de 
Fotobond een expositie samenstelt dan alle schijn van partijdigheid vermeden wordt. 
Benader een onafhankelijke organisatie of een commissie die de selectie maakt. 
Voorkom teleurgestelde deelnemers en wees creatief bij het vinden van oplossingen. 
Wat heel goed werkte bij het ‘Fotofestival aan de Maas’ was een wand waarop alle 
ingezonden foto’s in een formaat van 13x18 geplakt waren. Iedereen hing, al waren er 
maar enkele uitverkoren om op de hoofdexpositie te hangen. Menigeen ging samen met 
zijn familie en vrienden zoeken naar de foto die zij gemaakt hadden. 
 
Samenwerking: 
Probeer in eerste instantie zoveel mogelijk bestaande activiteiten aan elkaar te 
koppelen. Een gezamenlijke expositie van meerdere fotoclubs geeft al een veel grotere 
uitstraling. Betrek er een al bestaande wedstrijd bij, maak de uitslag tijdens de 
manifestatie bekend (dat trekt veel belangstelling).  
Bij de taakgroep opleidingen bestaat een lijst van organisaties die zich op een of andere 
manier met de opleiding van fotografen bezighouden. Ga eens praten met die 
organisaties en koppel hun ‘open dag’ aan het geheel. 
Denk in eerste instantie niet al te groot, het moet voor de organisatie te overzien blijven. 
Nodig zoveel mogelijk mensen uit die in de toekomst misschien iets kunnen betekenen. 
Laat zien wat je kunt en wat je wilt, wanneer je aan kunt tonen dat je iets goeds kan 
organiseren dan zijn veel instanties bereid om mee te werken. 
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Begroting: 
Ook de begroting is een punt van aandacht. De subsidiegevers letten bij een begroting 
op enkele specifieke punten. Wat financiert de organisatie zelf en hoe groot is het tekort, 
het totaalbedrag van de begroting is daarbij ondergeschikt. Dit betekent dat alles wat 
gedaan wordt ook financieel zichtbaar gemaakt moet worden. Wanneer je bij zaalhuur 
voor de expositie een zogenaamd sociaaltarief betaalt dan zet je de hele huurprijs als 
kosten op de begroting, daar tegenover wordt dan direct als ‘te ontvangen subsidie’ de 
gegeven korting geboekt. Doe dit met alle posten die in natura gegeven worden, zo 
wordt in verhouding het begrotingstekort kleiner. Schrik niet van de grote bedragen die 
uiteindelijk bij de totaaltellingen staan. Vergeet ook de fotorechten niet te begroten. Het 
is gebruikelijk dat er bij exposities een vergoeding voor het gebruik van de kunstwerken 
gegeven wordt. Begroot ook deze posten en boek ze als bijdrage  van de deelnemers 
weer terug. Op die manier is het mogelijk om de eigen bijdrage van de organisatie 
aanvaardbaar maken. Wees er op bedacht dat posten zoals ‘onvoorzien’ niet 
geaccepteerd worden. Veel, vooral grote, subsidiegevers werken met standaard 
begrotingen, vul die altijd zeer volledig in.  
 
Subsidie en sponsoring: 
Bij subsidieaanvragen is het belangrijk er rekening mee te houden dat de verstrekkers 
graag zeer uitgebreid geïnformeerd willen worden. Wat is het doel van de manifestatie, 
wat wil men er mee bereiken, wie worden er allemaal bij betrokken, wat wordt er voor 
jongeren en allochtonen gedaan, hoe is de geschiedenis, hoeveel bezoekers worden er 
verwacht etc. Vervolgens is het dan ook nog de kunst om van al deze verschillende 
facetten een leesbaar verhaal en een opvallende presentatie te maken. Probeer een 
brief van aanbeveling te laten maken door een belanghebbend iemand, dat kan zeer 
positief werken. Sommige verstrekkers willen de aanvrage losbladig ontvangen, die 
kunnen zij dan zelf naar behoefte kopiëren. Kies je als aanvrager voor een opvallende, 
goedverzorgde presentatie houdt er dan rekening mee dat er veel van de 
presentatieboekjes mee gestuurd moeten worden. Na toezegging van de subsidie wordt 
vaak een zg. ‘voortschrijdingrapport’ gevraagd en bij een tussentijdse aanpassing van 
de begroting dient men, in veel gevallen, de subsidiegever te informeren.  
Uit ervaring blijkt dat het moeilijk is om bedrijven voor sponsoring te interesseren, wel 
zijn ze soms bereid om een bijdrage in natura te doen. Foto’s groter afdrukken, passe-
partouts snijden, opplakken, voor al die werkzaamheden zijn er wel gespecialiseerde 
bedrijven die tegen een advertentie en/of naamsvermelding met korting of zelfs gratis 
mee willen werken.  
 
Hieronder volgt de lijst van mogelijke subsidieverstrekkers zoals die bij de organisatie 
van het Fotofestival aan de Maas gebruikt is.  
 
Bij de volgende instellingen/organisaties is met succes een financiële ondersteuning 
aangevraagd: 
Erasmusstichting 

Fonds voor Cultuur Participatie 

Fotobond B.N.A.F.V. 

G.Pg Verhagen Stichting 

Gemeente waar de manifestatie plaatsvindt 

Prins Bernhard Cultuurfonds  

Stichting Bevordering van Volkskracht 

Stichting Organisatie van Effectenhandelaren  

Van der Mandele Stichting 

Van leeuwen van Linac Stichting 

VSB Fonds 

 



 7 

De volgende lijst is wel aangeschreven maar met minder succes: 
ABN Amro Bank 

Alphatron 

Anthony Veder 

AON 

Ara Groep Rotterdam  

Arcadis Nederland  

Bloemers Nassaugroep 

Branson Company 

CaldicNederland B.V. 

Deloitte 

Doornbos Equipment B.V. 

Dura Vermeer Groep B.V. 

EconoVision 

ECT Terminals 

Ector Hoogstad Architecten 

ENECO 

EON Benelux 

Ernst & Young 

Evides Waterbedrijf 

Fondel Participations B.V. 

Fortis ASR 

Fortis Bank 

Hal Investments 

Hanjin Shipping Rotterdam 

Havenbedrijf Rotterdam 

Heijmans Rotterdam 

Hollandse Bank Unie 

Houthoff Burama 

Imtech Automation Solutions 

Imtech N.V. 

Indofin Group 

ING Bank Hoofdkantoor 

Koninklijke BAM Groep N.V. 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. 

Koninklijke Vopak N.V. 

KPMG 

Kunstfactor 

Loyens & Loeff 

M.& R. de Monchy N.V. 

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 

Marsch Nederland - Groothandelsgebouw E5.167 

Mondriaan Stichting 

Nationale Nederlanden 

Nationale Postcode Loterij 

Nauta Dutilh 

Nederlandse Energie Maatschappij 

Nederlandse Gasunie 

NedSpice Sourcing B.V. 

NIBC Bank N.V. 

Nidera 

Nieuwe Luxor Theather 

NS Hoofdkantoor 

OVG Projectontwikkeling 

Port of Rotterdam 

Provincie Zuid-Holland 

R.E.T. Hoofdkantoor 

Rabobank Nederland - ULB 545 

Rabobank Rotterdam 
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Robeco 

Shell Nederland 

Siemens Nederland N.V. 

Smit Nederland B.V. 

SNS Bank Rotterdam 

Spido B.V. 

Steenbergen Stichting 

Stichting Alewijn Florisz 

Stichting H.M.A. Schadee-Fonds 

Stichting K.F. Hein Fonds 

Stichting Swart- van Essen 

Technische Unie - Regio Kantoor West 

The Royal Bank of Scotland - Nederland 

Theodoor Gillissen Private Bankers 

Unilever Nederland B.V. 

Van Lanschot Bankiers, Locatie Rotterdam 

Van Ommeren-de Voogt Stichting 

Verbond van Verzekeraars 

Visser & en Smit Bouw b.v. 

Vitol Tank Terminal International B.V. 

Wertheimer Stichting 

 
Daarnaast was er voor het Fotofestival nog een tweede ‘langere’ lijst met namen voor 
eventuele adverteerders in de ‘Festivalkrant’ 
 
Bij het zien van dergelijke lijsten zal het duidelijk zijn dat je niet terughoudend moet zijn 
met de aanvragen, ‘nee’ heb je, ‘ja’ kan je krijgen! 
 
Deze gehele opsomming van tips en adviezen zijn algemeen, voor specifieke vragen is 
het mogelijk contact op te nemen met de taakgroep ‘wedstrijden en expositie’. 
 
Succes, 
 
Harry Sikkenk 
Mei, 2011. 

 


