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Datum Programma Avondleiding Verslagdienst Bardienst

01-09-22
Uitslag zomeropdracht "water" met bespreking door Margo Schoote. Presentatie werk gemaakt tijdens einduitje 

naar Kasteel Loenersloot . 
Petra Henk Lex / Judith

08-09-22 Werkgroep studio, portret en meer

15-09-22 Spreker : Ruben Drenth Henk Anja Helen / Marjon

22-09-22 Werkgroep architectuur 

29-09-22
Presentatie themagroepje natuur "yoshiniori" / Kies je favoriet, thema is vrij. Foto's worden vooraf in kleine 

groepjes bekeken en besproken door leden. Tevens bespreking binnengekomen foto's 
Judith Carien Herman / Margo

06-10-22 Werkgroep straat 

13-10-22 Bezoek studio Mike en Ger: maken groepsfoto en werken aan diverse opstellingen Lex Ernest x / x

20-10-22 Mini mentoraat seriematig werken 1 door Theo Bijker 

27-10-22 Uitslag en bespreking wedstrijd 1.  Thema vrij (inzenden van 1 september - 1 oktober) Ans Frank Erick / Petra

03-11-22 Werkgroep natuur 

10-11-22 Spreker: Theo Bijker: seriematig werken. Lezing en bespreking van series. Anja Paula Jos B / Dorien

17-11-22 Werkgroep studio  Portret en meer 

24-11-22 Techniekavond met meerdere items: kijkdoos, pep Ventosa en foto stacking. Hester Bert Henk / Judith

01-12-22 1e bijeenkomst mini-mentoraat seriematig werken door Theo Bijker. 

08-12-22
Tonen (en bespreken) werk gemaakt op 13 oktober in studio van Mike en Ger / presentatie werkgroep 

architectuur / "de 20 minuten van"..,,,  Judith over haar reis naar Korea/ eigen werk 
Judith Richard Hélène / Gijs

15-12-22 Cursus fotobespreken door Armando Jongejan, avond 1

22-12-22
Presentatie werkgroep studio portret en meer / kies je favoriet : neem je mooiste foto die je ooit gemaakt hebt 

mee. Liefst groter dan A5. Ze worden in groepjes besproken /eigen werk 
Henk Ans Sandra / Dick

29-12-22 Kerstvakantie

05-01-23
ALV / 30 min presentatie / korte bespreking van foto's gemaakt tijdens de techniek avond op 24 november (door 

de 3 trekkers van de betreffende technieken)  / nieuwjaarsborrel. 
Petra Henk Dirk / ???
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12-01-23 2e bijeenkomst mini-mentoraat seriematig werken door Theo Bijker. 

19-01-23 Optie: iets mbt zilveren camera in museum?  / 

26-01-23 Cursus fotobespreken door Armando Jongejan, avond 2

02-02-23 Uitslag en bespreking wedstrijd 2.  Thema is vrij …. (inzenden 1 november - 1  januari)  / 

09-02-23 Werkgroep natuur 

16-02-23 Presentatie werkgroep straat / Foto's in de stijl van….licht toe aan de hand van werk v e kunstenaar  / 

23-02-23 Cursus fotobespreken door Armando Jongejan, avond 3

02-03-23 Presentatie werkgroep natuur / presentaties leden die seriematig werk hebben gemaakt / fotobespreken?  / 

09-03-23 Werkgroep architectuur 

16-03-23
Er zit muziek in: foto's aan de hand van 2 muziekfragmenten / kies je favoriet  thema: "druk(te)"  > de foto's 

worden besproken door cursisten Armando Jongejan
 / 

23-03-23 Cursus fotobespreken door Armando Jongejan, avond 4

30-03-23 uitwisseling met NAFVA (in Hilversum)  / 

06-04-23 werkgroep straat 

13-04-23 Presentatie werkgroep natuur / fotobespreken digitaal en in groepjes. Neem voor het laatste prints mee.  / 

20-04-23 reguliereclubavond met spreker 

27-04-23 Koningsdag geen clubavond

04-05-23 Werkgroep studio portret en meer 

11-05-23 Presentatie werkgroep architectuur  / 

18-05-23 Hemelvaartsdag: geen bijeenkomst

25-05-23 Presentatie werkgroep straat / presentatie werkgroep studio portret en meer  / 

01-06-23 Werkgroep natuur 

08-06-23 Uitslag en bespreken wedstrijd 3: Thema n.t.b  (inzenden van 1 maart  - 1 mei) 
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