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1. Clubavonden 
 
Eens in de twee weken komen we, op maandag, als Fotokring bij elkaar. Locatie van de 
Clubavonden: wijkverenigingsgebouw De Schalm. We beginnen om 20.00 uur en eindigen  
22.00- 22.30 uur. Aan het begin van de avond kan er op de consumptiekaart een drankje 
aangekruist worden. Deze consumptie is voor eigen rekening. Tijdens deze clubavonden zijn 
er verschillende activiteiten. Deze activiteiten worden door de leden van de 
Programmacommissie (PC) samengesteld.  Samenstelling commissies zie verder. 

 
1.1 Fotobespreekavond 
 
Op de Fotobespreekavond wordt het aantal aanwezigen verdeeld in groepen. Het is vrij om 
een groep te kiezen waarbij je je wilt aansluiten. Tijdens de Fotobespreekavond is het de 
bedoeling dat de deelnemers foto's meenemen die ze graag willen bespreken met andere 
fotografen. Hierdoor hopen we elkaar te inspireren voor het maken van nieuwe foto's en 
kwalitatief nog betere resultaten te boeken. Iedereen neemt maximaal 3 foto's mee 
(formaat naar eigen keuze, passe partout niet nodig). Dit kunnen foto's zijn waar men al heel 
tevreden mee is of juist die foto's waar men nog mee worstelt en aan andere leden wil 
vragen hoe zij e.e.a. gedaan zouden hebben en hoe je eventuele verbeteringen kunt 
toepassen. De categorieën die besproken worden (en aansluiten bij de jaarlijkse expositie)  
zijn : mens en portret, landschap en natuur, vrije expressie en architectuur.  
 

1.2 Foto’s presenteren van een “doe-activiteit” op de clubavond 
 
Tijdens de presentatieavond worden foto's gepresenteerd die gemaakt zijn tijdens een van 
de clubavonden Fotograferen op locatie, tijdens de nacht/avondfotografie, modellen-shoots 
en mentorcursus(sen). De foto's worden gepresenteerd in de lichtbak of via de beamer. De 
foto's die gepresenteerd worden moeten voorzien zijn van een passe-partout. Een andere 
wijze van presenteren mag ook, mits er maar de nodige zorg aan is besteed. 
  
Presenteren via de lichtbak. 
De foto's die in de lichtbak worden gepresenteerd moeten wel een minimale afmeting 
hebben van 30 x 20 cm., of vierkant 20 x 20 en in een passe-partout geplakt zijn voor de 
stevigheid, zodat iedereen het goed kan zien. De foto komt zo ook beter tot zijn recht. 
 
Als er gebruik gemaakt wordt van de beamer dan moet de fotograaf vooraf zijn/haar foto's 
selecteren en alleen het fotobestand van de bewuste presentatie op een geheugenstick 
zetten. Deze foto's kunnen rechtstreeks via de beamer gepresenteerd worden.  
 

1.3 De Kist (anoniem) 
 
Wie mee wil doen levert aan het begin van de avond bij de Programmacommissie één nog 
niet eerder getoonde foto in. (Formaat minimaal A4 20 x 30 cm, of vierkant 20 x 20 in een 
passe-partout ). 
Het is dus een “anonieme“ foto. Geen naam op de foto of passe-partout schrijven, slechts 
alleen op de verpakking ervan. Tijdens de Kist-avond gaan we in groepjes de foto's 
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bespreken. De PC verdeelt de foto's over het aantal groepen en er wordt een tijd 
afgesproken hoelang de totale bespreektijd is. Er is bij elke groep iemand aanwezig die het 
bespreken van de foto's begeleidt.  Deze persoon houdt ook de bespreektijd in de gaten, 
zodat alle foto's die de groep heeft gekregen besproken worden. Er wordt een "schrijver" 
aangesteld (deze schrijver kan ook de presentatie doen) die alles noteert wat er over de foto 
gezegd wordt. Er wordt een foto uitgekozen die gepresenteerd wordt. Meerdere foto’s kan 
soms ook. Dat kan de mooiste foto zijn, of de foto waar de meeste vragen over zijn.  Na de 
pauze wordt de door de groep gekozen foto, net als tijdens de presentatieavond, aan de 
hele club getoond. Per groepje leest één persoon de reacties over de betreffende foto voor. 
De overige leden kunnen daarna hun commentaar geven. Vervolgens zal er gevraagd 
worden van wie de foto is en maakt de maker zich bekend. Dit leidt vaak tot leuke 
verrassingen! Als er niet teveel deelnemers zijn kunnen de overige foto's nog even getoond 
worden in de lichtbak en anders kunnen de foto's op de tafel aan de zijkant van de zaal 
neergezet worden zodat iedereen alle foto's met bijbehorend commentaar nog even kan 
zien.  
 

1.4 Gastspreker 
 
Minimaal twee keer per seizoen wordt er door de PC een gastspreker uitgenodigd. Dat is dan 
een gerenommeerd fotograaf. Deze laat zijn/haar eigen werk zien en vertelt over zijn/haar 
ervaringen met de fotografie. Dit zijn leerzame en drukbezochte avonden. 
 

1.5 Uitwisseling zusterverenigingen 
 
We krijgen weleens het verzoek om een "uitwisseling" met een andere vereniging. Dat houdt 
in dat er een aantal fotografen van de DFK naar een andere club gaat en daar foto's gaat 
presenteren. Ook krijgen wij weleens een andere club op bezoek. Meestal gaat het om een 
vereniging binnen de Transijsselgroep. (Zie voor info over de Transijsselgroep de website van 
www.fotobond.nl en punt 4). 

 
2. Algemene ledenvergadering (ALV) 

 
Eens per jaar wordt er teruggeblikt op het seizoen (1 januari t/m 31 december). Vooraf 
krijgen alle leden de stukken via email. De notulen van het jaar ervoor worden 
doorgenomen. Ook de jaarverslagen van de secretaris, de programmacommissie  en de 
expositiecommissie worden doorgenomen. Vragen en opmerkingen zijn welkom. 
Het financieel verslag dat de penningmeester heeft gemaakt, wordt ook besproken en waar 
nodig toegelicht. Verder kijken we naar de begroting voor het nieuwe seizoen en bespreken 
we of de contributie wellicht verhoogd moet worden. 

De contributie wordt per jaar berekend. De contributie (€ 65,00) dient binnen 3 maanden na 
de ALV betaald te zijn op onze rekening NL80 INGB 0660 0149 04. Indien binnen deze periode 
de contributie niet is voldaan, volgt een aanmaning inclusief een verhoging van € 20,-.  

Als je niet vanaf het begin van het jaar lid bent, wordt het te betalen bedrag verrekend op 
basis van kwartalen. Je krijgt hiervan bericht van de penningmeester. 

http://www.fotobond.nl/
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Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester (= het dagelijks 
bestuur). Verder kan het bestuur worden aangevuld met twee extra personen. Het bestuur 
zal altijd uit een oneven aantal leden (bij voorkeur vijf) bestaan, zodat er bij een stemronde 
van het bestuur altijd een meerderheid van stemmen is. Zitting nemen in het bestuur is in 
principe voor drie jaar (en kan verlengd worden). Een lid van de programmacommissie en 
een lid van de expositiecommissie zijn als adviseur (zonder stemrecht) toegevoegd aan het 
bestuur. 
 
Verkiezing bestuur en verschillende commissies  
 
Voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt er aan de bestuursleden en 
commissieleden gevraagd of zij nog een termijn in het bestuur of de commissie willen blijven 
zitten. Als leden te kennen geven dat zij willen stoppen met die activiteiten zullen er nieuwe 
leden aangetrokken moeten worden om de betrokken leden te vervangen. Er zal dan ruim 
van tevoren in de club gevraagd worden wie bestuurslid wil worden of wie in een van de 
betrokken commissies wil plaatsnemen. Kandidaten voor het bestuur en voor de 
verschillende commissies kunnen zich ook aanmelden bij het bestuur. De namen van de 
aangemelde personen worden vermeld op de agenda van de ALV onder het hoofdstuk 
kandidaten. 
 
Bestuursfuncties: 
Voorzitter: Cora Sens   
 
 
 
 
 Secretaris: Hein Hendrikx  
 (websiteredactie) 
 
  
 
 
Penningmeester: Koos Breuker 
 
  
 
 
Bestuurslid:   
(vice  voorzitter)                     Peter Bothof 
 
 
   
 
Bestuurslid:                              Dinie de Kreek                       
(website, opleidingen, PR) 
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Commissies: 
 
Programmacommissie : carinedoggen@gmail.com 
 
                                                  
                                                     Carine Doggen  
                                                     (Coördinator)     
  
 
                                             
 Veronie van Beek    
  
 
  
 
 
                                            Angel Pinxten  
  
 
  
 
 
 

     Arda Aras   
                          
 
                                                    
 
 
 Daniël Kers                                       
 
  
 
 
 
 
 
 Esther de Kreek 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:carinedoggen@gmail.com
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Expositiecommissie: kampsbart@gmail.com 
 
                                                  Bart Kamps 
 (coördinator)         
                                   
                                                     
                                          
                   
 

Martin Borkent                
 
                
 
 
  
 Theo de Kreek                  
        
                       
 
 
 

Paul Mackenzie              
                                                                                                        
                     
 
 
 
 
 Hans Buijs                            
 
 
 
 
 
            
 Hans Broekhuizen 
 
 
 
                                                                                                                                                          
    
 
 
 
 
 
 

mailto:kampsbart@gmail.com
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Redactiecommissie website :  

Website-adres : www.deventerfotokring.nl 
 

Redactieadres: diniedekreek@hotmail.com 
 

 
 
Dinie de Kreek,  

 
 
 
 

Daniël Kers (webmaster) 
Website-beheer en technische ondersteuning: 
kers.daniel@gmail.com 

 
 
 
 

Marco van den Belt 
                                                   
 
 

 
 
 
 
Hein Hendrikx  

 
 
 
 
 
 
 
De website bestaat uit een open en een gesloten deel. Bovendien is het mogelijk een eigen 
portfolio aan te maken. Voor het gesloten deel en de portfolio is een inlogcode nodig. 
Wanneer je eenmaal lid bent, kun je bij Daniël hiervoor terecht door hem te mailen.       
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deventerfotokring.nl/
mailto:diniedekreek@hotmail.com
mailto:kers.daniel@gmail.com
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Pr- commissie: corasens@gmail.com 
 
 
 
    Cora Sens 
    ( coördinator) 
 
 
 

 
 
Paul Mackenzie 

 
 
 
 
 

Dinie de Kreek 
 
 
 
    Marjolein de Vette 

  
 
 
 
 
De pr-commissie is verantwoordelijk voor alle publicaties van de DFK, zowel intern als 
extern. Dit geldt voor persberichten, flyers en aankondigingen op verzoek van de leden. 
Verzoeken kunnen ingediend worden bij de secretaris of bij de pr-commissie. Na overleg met 
het bestuur wordt tot publicatie overgegaan. De pr-commissie verzorgt eveneens voor alle 
commissies de pr-activiteiten. 
 
 
 
                                                      

Kascontrolecommissie: 
 
Bestaat uit twee leden en een reserve lid. De commissie controleert éénmaal per jaar de 
jaarrekening van de penningmeester.  De commissie wordt jaarlijks tijdens de ALV benoemd. 
In het lopende jaar heeft deze commissie geen verdere activiteiten. 
 

 
 
 
 

mailto:corasens@gmail.com
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3. Fotobond 
 
Als lid van de Deventer Fotokring ben je automatisch lid van de Fotobond, Nederlands 
centrum vrijetijdsfotografie De kosten van het lidmaatschap ( 18 euro)is verrekend in 
contributie. Je krijgt het kwartaalblad “In Beeld” toegestuurd. Alle aangemelde leden 
ontvangen een pasje en een bondsnummer. Bij verschillende fototentoonstellingen kun je 
op vertoon van je bondspasje gratis of met korting naar binnen. Ook kun je meedoen aan de 
verschillende wedstrijden die de Fotobond organiseert. 
 
Dit zijn: 
Foto Individueel 
Bondsfotowedstrijd 
Foto Nationaal 
Foto online 
Audiovisueel online 
 
Voor verdere informatie zie de website van der Fotobond (www.fotobond.nl). 
Via de fotobond kun je ook een aantal kortingen verkrijgen. Zie aldaar.  
 

4. Transijssel 
 
De Fotobond bestaat uit ongeveer 16 afdelingen. Transijssel is de afdeling, waartoe DFK 
behoort.  Binnen deze afdeling is onze club verreweg de grootste. Naast clubs telt de 
fotobond en dus ook de afdelingen, persoonlijke leden. De clubs binnen Transijssel zijn: 
Deventer Foto Kring, AFV Epe, AFV Iris( Harderwijk), AFV DE Sprengen (Heerde),  
FC Din’81( Vollenhove), Fotoclub Fisheye (Urk). 
Bestuur:  Wim Geerts, voorzitter en wnd. penningmeester ( lid AFV Epe) 
                Hein Hendrikx, secretaris ( lid DFK) 
                Jan Joxhorst , lid (persoonlijk lid, Kampen) 
                Roely van Slochteren( adviseur financiën(lid  AFV Epe) 
Transijssel organiseert en subsidieert club-overstijgende activiteiten. Met name 
selectiewedstrijden voor deelname aan Foto-nationaal , een afdelingsmentoraat, 
een “doedag” en cursussen( bv. “compositie’) 
 

5. DFK Exposities 
 
In de zomermaanden (juli/augustus) organiseren we onze jaarlijkse expositie in de Grote of 
Lebuïnuskerk. Het maximaal aantal foto's per fotograaf wordt vastgesteld door de 
Expositiecommissie. Dit is nl. afhankelijk van de beschikbare ruimte en het aantal 
deelnemers dat mee doet met de expositie. De foto's worden beoordeeld door een jury, 
bestaande uit drie personen. Dit zijn mensen die op één of andere wijze beroepshalve te 
maken hebben met fotografie, schilderen, of andere vormen van kunst. De juryleden 
worden uitgenodigd door de leden van de Expositiecommissie. Er wordt uit elke categorie de 
mooiste foto gekozen. Daarnaast wordt er nog de "Mooiste Foto" van de expositie gekozen. 
Tijdens de officiële opening van de expositie wordt er bekend gemaakt wie er gewonnen 
heeft. 
Bovendien mag het publiek zijn voorkeur kenbaar maken d.m.v. stemformulieren. Na afloop 

http://www.fotobond.nl/
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van de expositie wordt de winnaar van de Publieksprijs bekendgemaakt. 
De "Mooiste Foto" wordt tevens de foto voor de Affiche en Uitnodiging van de 
tentoonstelling voor het jaar daaropvolgend.  
Verder is er mogelijkheid om te exposeren op verschillende locaties. Wil je ergens exposeren 
neem dan contact op met een van de leden van het bestuur. Als je gaat exposeren geef het 
dan ook even door aan de websiteredactie (diniedekreek@hotmail.com) en eventueel aan 
de secretaris( secretaris@deventerfotokring.nl ), dan wordt er een aankondiging van de 
expositie op de website van de DFK vermeld. 
 

6. Fotolijsten 

 
Voor de verschillende exposities kun je lijsten lenen van de Fotokring. Dit zijn lijsten met een 
aluminium rand met het formaat 40 x 50 cm. Na gebruik graag de lijsten weer inleveren. 
 

7. Passe-partout karton en Plakkarton 

 
Via de Fotokring wordt er passe partout karton en plakkarton ingekocht. Dit wordt beheerd 
door Marco van den Belt. De afmeting is 40 x 50 cm. en verkrijgbaar in de kleuren wit en 
zwart (de zwarte is met witte of zwarte kern).  
Plakkarton gebruik je om je foto op te plakken, voordat je deze achter een passe partout 
plakt. Het opplakken voorkomt dat de foto gaat bobbelen als deze gedurende een langere 
periode ingelijst is. Even doorgeven aan Marco van den Belt (be16102@concepts.nl) en onze 
penningmeester (penningmeester@deventerfotokring.nl) hoeveel passe-partout karton je 
wilt meenemen en de kosten daarvan overmaken naar de penningmeester op onze 
bankrekening: NL80INGB 0660 0149 04 onder vermelding van passe-partout karton en het 
aantal. Prijzen van het passe-partoutkarton staan vermeld op een A4-tje dat in de kast aan 
de deur hangt.  

 
8. Opleidingen / Mentoraten 
 
De DFK voorziet in opleidingen op verschillende niveaus. Al naar gelang de behoefte worden 
de cursussen ingepland. Dit kunnen workshops zijn, maar ook in een uitgebreide vorm als 
mentoraat. 
 
Mentoraat: Bij het klassiek mentoraat komen de deelnemers periodiek bij elkaar. Samen 
met de mentor. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. De duur is ongeveer5- 8 
maanden en er zijn 6 bijeenkomsten. Je kiest een thema in overleg met de mentor.  Je werkt 
dan vervolgens aan je eigen opdracht en je krijgt dan commentaar/advies van de mentor en 
de leden van de groep, aan wie je de foto’s telkens laat zien. Het doel dat je wilt bereiken 
stel je ook samen met je mentor vast. 
Iedereen kan aan een mentoraat meedoen, ongeacht kennis en kunde. Motivatie en 
activiteit is wel een vereiste. Er wordt begonnen met een plenaire bijeenkomst van de hele 
groep waar je foto's laat zien en er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 50,--. De rest 
betaalt de club. Aan het eind van het mentoraat worden de foto's of de serie gepresenteerd 
aan de andere leden van de club. 
Voor vragen en inlichtingen: diniedekreek@hotmail.com 

mailto:diniedekreek@hotmail.com
mailto:secretaris@deventerfotokring.nl
mailto:penningmeester@deventerfotokring.nl
mailto:diniedekreek@hotmail.com
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9. Fotojaarboek 

 
Chris Waarlo  organiseert elk jaar het fotojaarboek van de DFK. Iedereen kan en mag hier 
aan mee doen. Degene die mee wil doen levert dan een digitale foto in. (Informatie wordt 
ruim van tevoren bekend gemaakt door Chris). De exacte kosten voor het fotoboek hangt af 
van het aantal deelnemers. In 2011 zijn we begonnen met een digitaal fotoboek. Het is 
mogelijk om tegen een geringe meerprijs extra exemplaren te bestellen. Meedoen met het 
fotoboek betekent ook dat je bereid bent een fotoboek te kopen. 
De overgebleven boeken worden gebruikt voor PR en er gaat een exemplaar naar de 
Openbare Bibliotheek. Kosten ongeveer 20-25 euro. 
 

10. Website 
 
Op onze website www.deventerfotokring.nl kun je alle mogelijke informatie over de club en 
de leden vinden. Met name de agenda van de clubavonden en de portfolio van verschillende 
leden. Alléén als je hebt ingelogd met je persoonlijke code kun je de gegevens van de leden 
van de DFK te zien krijgen (ledenlijst bij “downloads”), (foto, naam, adres, emailadres en 
telefoonnummer). Deze persoonlijke inlogcode krijg je als je lid bent geworden via de mail 
van onze webmaster ( Daniël Kers). Als je geen persoonlijke inlogcode hebt kun je deze 
gegevens niet zien, dit i.v.m. de privacy van de gegevens. 
Bijvoorbeeld een link naar de website van de Fotobond, er staan ook links op van leden die 
een eigen website hebben, ons jaarprogramma en informatie over exposities. Een leuk 
onderdeel is de Portfolio. Elk lid kan d.m.v. zijn/haar persoonlijke inlogcode foto's uploaden 
om in zijn/haar portfolio te plaatsen. Deze foto's zijn dan te zien op de website, als je eigen 
visitekaartje. Deelname aan de portfolio betekent wel dat er recent fotowerk getoond 
wordt. 
 

11. Laptop en beamer 
 
De Fotokring is in het bezit van een eigen laptop, beamer en beamerscherm. De laptop en 
beamer worden beheerd door de programmacommissie. Tijdens een clubavond zijn er een 
aantal leden die deze apparatuur bedienen. Het is kostbare apparatuur en daarom lenen we 
deze niet uit.  
 
 
Hopelijk geeft dit digitale informatieboekje antwoord op je vragen. Mocht dit niet het geval 
zijn, schroom niet ze op een clubavond te stellen of via de mail aan de secretaris. 
secretaris@deventerfotokring.nl 
 
Hein Hendrikx, secretaris  DFK 

http://www.deventerfotokring.nl/
mailto:secretaris@deventerfotokring.nl

