
 

 
 

Concept jaaroverzicht 2020 
 
 
     
Een bijzonder jaar: 2020 
Het jaar begon goed met een interessant programma, maar door het corona virus lagen de 
clubactiviteiten vanaf 18 maart geheel stil.  
Pas na een half jaar op 3 september was er weer een clubavond in Museum Hilversum  
Vanaf 24 september konden er weer reguliere clubavonden gehouden worden in de Zoutkeet,  
zij het aangepast met corona-protocollen en maximaal 25 aanwezigen. Omdat een kleine helft 
van de leden er de voorkeur aan gaf  om vanwege gezondheidsrisico’s  niet te komen, leverde 
de limiet van maximaal 25 aanwezigen geen problemen op. Na een aantal avonden bleek er ook 
nog ruimte om twee kandidaat-leden uit te nodigen. Met behulp van een steeds beter 
werkende streaming konden de thuisblijvers toch de clubavonden op afstand meemaken. 
In november  mochten er vanwege corona een tweetal weken weer geen bijeenkomsten 
gehouden worden. Al met al een bijzonder jaar met aangepaste activiteiten. 
 
Leden 
Begin 2020 had de club 46 leden. In de loop van het jaar is van 5 leden afscheid genomen: Mike 
Simons, Harld Röling, Arthur de Mie, Vanessa Plateel en Marieke Appeldoorn.  
Er is een wachtlijst van geïnteresseerden om lid te worden. Door de coronasituatie konden pas 
eind van het jaar geïnteresseerde ‘kandidaat-leden’ uitgenodigd worden om kennis te komen 
maken. In december hebben we Ronald Bode als nieuw lid verwelkomd. Het aantal leden 
kwam daarmee op 42. Hopelijk zal het aantal leden in 2021 weer richting 50 groeien. 
 
Bestuur  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9 januari 2020 zijn de voorzitter Anja Wijnands en 
Algemeen Bestuurslid Hester Busse reglementair afgetreden en herkozen.  
Het bestuur had haar taken als volgt verdeeld: 

− Anja Wijnands – van Daal voorzitter  (lid wedstrijdcommissie) 
− Henk Boers secretaris 
− Dorien van Leeuwen penningmeester (lid tentoonstellings-commissie) 
− Hester Busse algemeen bestuurslid  (lid programmacommissie) 
− Peter Janssen algemeen bestuurslid  (lid programmacommissie) 

De verslagen van de bestuursvergaderingen staan op de website. 
 
Commissies 
Door commissies zijn specifieke activiteiten uitgevoerd: 

− Programmacommissie: opstellen en organiseren van het jaarprogramma  
− Wedstrijdcommissie: heeft de interne wedstrijden georganiseerd en de deelname aan 

externe wedstrijden, waar we in clubverband aan hebben meegedaan gefaciliteerd. 
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− Tentoonstellings-commissie: deze commissie kon vanwege de coronasituatie dit jaar 
geen activiteiten organiseren. 

− Redactiecommissie: periodiek opstellen van ’t Perspectiefje 
 

Werkgroepen 
In werkgroepen worden specifieke aspecten van fotografie in werkgroepverband beoefend.  
Zo zijn er onder andere fotosessies/excursies en fotobesprekingen gehouden. 
Eén van de leden van een werkgroep is aanspreekpunt/trekker van een werkgroep.  
De werkgroepen toonden op verschillende clubavonden resultaten van hun activiteiten (zie 
bijlage ‘programma FC Perspectief 2020’). Vanwege corona waren de activiteiten dit jaar 
beperkt. Actief zijn (met soms wisselende samenstelling) de volgende werkgroepen/ 
commissies: 

− Werkgroep Natuur als kunst 
− Werkgroep Portretfotografie 
− Werkgroep Straatfotografie  
− Werkgroep Industrieel- en Cultureel Erfgoed en Architectuur (tijdelijk inactief) 
 

Website 
Op de website zijn door bestuur, commissies en werkgroepen de diverse activiteiten vermeld 
en foto’s geplaatst. Ook staan de organisatorische zaken,  ’t Perspectiefje, individuele 
fotoalbums en overige wetenswaardigheden op de website vermeld.  
Er is een onderscheid tussen een ‘openbaar’ en een ‘alleen voor leden’ toegankelijk deel van de 
website. In 2020 is de lay out op onderdelen aangepast. Herman Kremers heeft het technisch 
beheerd van de website uitgevoerd. 
 
Programma 
Op bijlage ‘programma FC Perspectief 2020’ staan de data en het programma van de 
clubavonden en ‘tussen donderdagen’ vermeld. Tot aan de corona-lockdown waren er op de 
clubavonden dertig á vijfendertig leden aanwezig. Na de zomer waren er door de 
coronasituatie 20 á 25 leden aanwezig op de clubavonden. Op ‘tussendonderdagen’ was het 
aantal aanwezigen wisselend. 
Een paar ‘tussendonderdagen’ zijn vanwege gebrek aan interesse niet doorgegaan. 
Min of meer vaste onderdelen in het programma waren:  
 

Kies je favoriet van de maand 
Voor dit onderdeel werden foto’s ingestuurd of meegebrachte foto’s op tafels neergelegd, 
welke door de leden werden beoordeeld.  
De meest gewaardeerde foto’s zijn als “foto van de maand” op de website geplaatst. 
 
Raad de plaat : “van wie is de foto?” 
De leden sturen 1 foto in uit eigen werk. De foto moet iets hebben waardoor de 
medeclubleden, al dan niet met wat denkwerk, de foto kunnen matchen met de maker . 
 
(Digitale)fotoketting 
Op iedere clubavond werd door één van de leden een nieuwe foto voor de digitale 
fotoketting gepresenteerd, die vervolgens op de website werd geplaatst. 
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“De 10 minuten van …......” 
Als er op het eind van een clubavond tijd voor was, toonden leden regelmatig maximaal 5 
beelden ‘eigen werk’, om dit te delen en/of om feedback te krijgen. 
Om meer eigen werk te kunnen laten zien is hiervoor in de plaats gekomen “De 10 minuten 
van ……….” om feedback of hulp te vragen, om te ontwikkelen, verdiepen of wat dan ook. 
 
Zomeropdracht  
Het thema was “Hilversum nu” aangegeven door de  winnaar  van vorig jaar en dus jury in 
2020 (Dorien van Leeuwen ). De als beste beoordeelde foto was die van Hester Busse met 
een feeërieke weergave van het waterorgel op het marktplein 
 
Einduitje 
De gebruikelijke afsluiting van het seizoen kon dit jaar vanwege corona niet doorgaan. 

 
Sprekers 
− 20 februari: Diana Bokje: Beeldtaal "Van maken naar raken”. 
− 5 maart: Rob Godfried: "Hoe brengt fotografie mensen in beweging?” 
− 15 oktober: Gerphil Kerkhof met als titel “Hersenloos Fotograferen”. 
 
Mentoraten  
− Begin 2020 heeft Diana Bokje aan 12 leden het mentoraat ‘verdieping in fotografie’ 

afgerond. De afsluiting is vanwege corona digitaal gedaan. 
 
Exposities 
In 2020 waren er (mede door de coronasituatie) geen tentoonstellingen. 
 
Cursussen 
Anja en Hester hebben de cursus ‘Jureren binnen clubs’ van de Afdeling Utrecht ’t Gooi  van de 
Fotobond afgerond. 
 
Bondswedstrijden 
 

BondsFotoWedstrijd 
We zijn geëindigd op een gedeelde 112de plaats van de 151 deelnemende clubs. Dat is een 
lage middenmoot plek. Hélène had met 22 punten de hoogste score van onze inzending. 
 
De Beste Club 
Deze is uitgesteld naar 2021 
 
5 met samenhang (afdeling 7 van de Fotobond, Utrecht en ’t Gooi) 
Vanwege de coronasituatie was deze wedstrijd dit jaar volledig digitaal.  
Paula van den Akker heeft een uitnodiging in de wacht gesleept voor Foto Nationaal door te 
eindigen op een gedeelde 11e plaats.  
De andere drie deelnemers van onze club waren Hélène van Hout, Gijs te Pas en Willem 
Verhaar. 
 
Foto Individueel 
Hélene van Hout zilver en brons voor Astrid Boelens (2x), Paula van den Akker en Hester 
Busse. 
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Foto On-Line  
Voor de Foto-online 1ste editie 2020:  waren ruim 1000 inzendingen. Deelnemers van onze 
club die ieder 2 foto’s ingezonden hebben, waren Paula van den Akker, Margo Schoote, Dick 
Brouwer, Hélène van Hout, Hester Busse en Willem Verhaar. Paula ontving met 24 punten 
een bronzen sticker met haar foto “City”. Willem ontving met 23 punten ook een bronzen 
sticker met zijn foto “Klaproosjes”. 
Foto Online 2de editie 2020. Deelnemers van onze club waren Dick Brouwer, Eduard Metz, 
Gijs te Pas, Hélène van Hout, Hester Busse en Paula van de Akker. Helaas is niemand van 
onze club in de prijzen gevallen. 
 
In the picture (nr. 24)  
Bij het thema “ Fotografische allegorieën en metaforen”, is de foto van Hélène van Hout 
verkozen bij de beste 5. 

 
 
Wedstrijden Intern 
 

GDT (Gouden Dirk Trofee) wedstrijden: een seizoenwedstrijd in drie delen  
− GDT II: seizoen 2019/2020 thema: sport en bewegen met als winnaars:  1 en 2 Jos 

Bornheim, 3 Hester Busse en Hélène van Hout.  
− GDT III: seizoen 2019/2020; thema “Een Drieluik over Minimalisme op papieren foto’s 

in Passe-Partout”. De bespreking door Veronique Jansen was bij de jury ‘thuis’ in 
Museum Hilversum. Op de gedeelde eerste plaats Hélène van Hout en Marjon Birza, op 
de tweede plaats Gijs te Pas en de derde Hans Biemans en Hester Busse.  

− GDT-totaal: de winnaar van de drie wedstrijden om de “Gouden Dirk Trofee” seizoen 
2019/2020 was Hester Busse met als tweede Hélène van Hout en Gijs te Pas op de 
derde plaats. 

− GDT1 seizoen 2020/2021; thema ‘breekbaar”,  met als winnaars 1 Marjon Biza, 2 Petra 
van der Geest, 3 Hélène van Hout. 

 
Paaswedstrijd 
Als alternatief voor de i.v.m. de Corona-crisis uitgestelde wedstrijd GDT III en het (tijdelijk) 
stoppen van de clubavonden is een online wedstrijd georganiseerd met als beste 
inzendingen Herman Kremer en Bert ten Brink. 

 
Uitwisseling 
Een aantal leden hebben bij FKGVB in Amsterdam met eigen foto’s een presentatie gegeven 
over FC Perspectief. 
 
Fotobond en Lidmaatschap van de club 
Fotoclub Perspectief is aangesloten bij de landelijke Bond van Nederlandse Amateur 
Fotografen Verenigingen, kortweg de Fotobond. Voor ieder lid draagt de club jaarlijks 
contributie af aan de Bond. De leden hebben daarmee het recht deel te nemen aan allerlei 
activiteiten van de Fotobond en de Afdeling Utrecht ’t Gooi  van de Fotobond en hebben 
stemrecht bij de ALV’s van de Fotobond en de Afdeling Utrecht ’t Gooi.  
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