
Datum Wat te doen

03-09-2020
Start nieuwe seizoen in museum Hilversum: 20 uur uitslag GDT III door Veronique Jansen en tevens winnaar van de 

trofee. 

10-09-2020

17-09-2020
Bespreking en uitslag vakantieopdracht : "Hilversum Nu" door Dorien  /  eigen werk " de 10 minuten van...." Gijs, Hans 

Biemans en  Hélène

24-09-2020 Werkgroep Straatfotografie 1e sessie  

01-10-2020
 GDT 1 (inleveren digitaal) thema : Breekbaar  /   kettingfoto / Kies je favoriet: zonder thema, vrije keuze.  Digitaal 

inleveren uiterlijk 29 september  !       presentatie 3 leden Natuurfotografiegroep thema "Monet": Gerie, Herman en 

08-10-2020 Werkgroep Portretfotografie 1e sessie (onder voorbehoud) 

15-10-2020 Spreker: Gerphil Kerkhof  "Hersenloos fotograferen" / kettingfoto 

22-10-2020

29-10-2020 Uitslag GDT 1 : thema Breekbaar /  kettingfoto/ eigen werk 

05-11-2020 Vervallen i.v.m. corona

12-11-2020 Vervallen i.v.m. corona

19-11-2020 Zoutkeet niet beschikbaar i.v.m. Sinterklaasfeest???

26-11-2020
Kies je favoriet thema:  " weerspiegeling in (regen-)water  óf druppelfoto" /  presentatie "Monet" nog door 4 

leden van de natuurwerkgroep / kettingfoto

03-12-2020 Werkgroep Portret 2e sessie 

10-12-2020
"Raad de Plaat", digitaal.: kies 1 foto uit die je digitaal instuurt (mag oudere foto zijn). Insturen vóór 5 december naar 

helensluijter@hotmail.com / kettingfoto / introductie in ICM fotografie  door Paula en Hester 

17-12-2020 Vervallen i.v.m. corona

24-12-2020 xxxxxxxxxxxxxx

31-12-2020 xxxxxxxxxxxxxx

07-01-2021 Vervallen i.v.m. corona

14-01-2021 Vervallen i.v.m. corona

21-01-2021 ALV / presentatie straat / Kies je favoriet thema:  "thuis"/ kettingfoto 

28-01-2021 werkgroep cultureel erfgoed en architectuur 1e sessie 

04-02-2021 Uitslag GDT II  thema "licht en schaduw"  / kettingfoto 

11-02-2021

18-02-2021 kettingfoto/ Presentatie mentoraat door diverse leden in bijzijn van Diana Bokje 

25-02-2021

04-03-2021
Spreker : Loes Belovics  "mijn kijk op Macro-fotografie"  /  Kettingfoto / Kies je favoriet : thema: "hier 

word ik BLIJ van " wellicht gaat deze digitaal vanuit huis vóór de clubavond 

11-03-2021 Werkgroep straatfotografie 3e sessie 

18-03-2021 N.t.b.

25-03-2021 Werkgroep natuurfotografie 2e sessie puntjes op de I voor presentatie

01-04-2021 Presentatie werkgroep Natuurfotografie 

08-04-2021 Werkgroep Portret 4e sessie (puntjes op de i voor de presentatie volgende week)

15-04-2021
GDT III : thema nnb. prints inleveren / Kies je favoriet : thema "grafisch en/ of abstract" maar dan in zwart-

wit!  /  

22-04-2021

29-04-2021 Spreker: 

06-05-2021

20-05-2021 Kies je favoriet : thema "mijn werk" of "mijn hobby"  /  Presentatie werkgroep Straatfotografie

27-05-2021

03-06-2021 Uitslag GDT III

10-06-2021 Einduitje 
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