
Datum let op: presentaties werkgroepen max 45 minuten  / wedstrijden in ieder genre van de werkgroepen 1

2-9-2021
Opening seizoen/ vakantieopdracht "weer (samen) op pad", bespreken en uitslag/  gemaakt werk tijdens  einduitje / eigen werk 
/uitleg Kettingfoto 

9-9-2021 werkgroep straat 

16-9-2021 fotobespreken door 2 leden (aftrap  Peter/ Anja) / presentatie leden Roofvogelworkshop/ eigen werk / werk (aspirant-) leden 

23-9-2021 camera avond:  uitwisselen menu's, tips van en voor elkaar. Hopelijk zijn er nikon, canon, sony, fuji en ….liefhebbers.       

30-9-2021
muziek als inspirator voor beeld (Helen) met tot slot keuze foto van de maand / demo Hans analoge spullen uit schenking/ 10 
minuten van Hester over Science Park / werk (aspirant-)leden 

7-10-2021 studio avond potret en meer (Bert heeft de regie)  bij voldoende animo 

14-10-2021
presentatie straat 1/  1 foto-meer bewerkingen (Carien) met bespreking door de makers van de RAW beelden / werk (aspirant-
)leden

21-10-2021 werkgroep natuur 

28-10-2021 Uitslag 1e wedstrijd STRAAT fotografie (inzenden 1 september tm 1 oktober) / werk (aspirant-) leden 

4-11-2021 studioavond portret en meer 2 (zie 7-10)

11-11-2021
fotobewerking in lightroom(erick); photoshop (marjon); luminar (peter) / presentatie Jos en Dorien, kennismaken met werk 
gemaakt als lid van landelijke werkgroep Sport 

18-11-2021 indien nodig:   bijeenkomst reportagegroepje (s) / ketting :  voorbereiden of puntjes op de i

25-11-2021  kettingfoto : presenteren en bespreken van de 4 kettingen / werk (aspirant-)  leden 

2-12-2021 werkgroep straat 

9-12-2021  presentatie  natuur 1 / 

16-12-2021

23-12-2021 SPREKER  (zo mogelijk) en kerstborreltje  

30-12-2021 geen bijeenkomst 
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6-1-2022 eigen werk   +  Algemene Leden Vergadering 

13-1-2022

20-1-2022 Uitslag 2e wedstrijd PORTRET fotografie (inzenden 1 november tm 1 december )

27-1-2022

3-2-2022

10-2-2022 werkgroep natuur 

17-2-2022 presentatie straat 2

24-2-2022

3-3-2022

10-3-2022

17-3-2022 presentatie werkgroep natuur 

24-3-2022

31-3-2022 Uitslag 3e wedstrijd ARCHITECTUUR fotografie (inzenden 1 februari tm 1 maart )

7-4-2022

14-4-2022

21-4-2022 werkgroep straat 

28-4-2022 presentatie  verdiepingsgroepje  natuur 

5-5-2022 Bevrijdingsdag

12-5-2022

19-5-2022

26-5-2022 hemelvaartsdag geen clubavond

2-6-2022 Uitslag 4e wedstrijd  NATUUR fotografie (inzenden 1 april tm 1 mei)

9-6-2022

16-6-2022

23-6-2022

30-6-2022 EINDUITJE
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