INFORMATIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN EN NIEUWE LEDEN
WIE ZIJN WIJ?
Fotokring Flits is in 2001 opgericht vanuit de behoefte om te leren van elkaar. De kring bestaat uit
een wisselend aantal van 30‐40 leden. Het actuele ledental is te vinden op de site onder het kopje
Onze leden.
Fotokring Flits biedt fotografen van elk niveau d.m.v. een gevarieerd educatief programma de mo‐
gelijkheid hun fotografie verder te ontwikkelen en hun talenten optimaal te benutten. Van leden
wordt verwacht dat zij actief deelnemen en hun talenten inzetten voor de vereniging.

ORIËNTATIE EN LIDMAATSCHAP
Als je geïnteresseerd bent om lid te worden van Fotokring Flits, word je uitgenodigd om twee keer
mee te lopen tijdens de clubavonden. Zo kun je de sfeer komen proeven en verschillende activitei‐
ten ervaren. Als de Fotokring iets voor je is, kun je je aanmelden als lid.
Lid zijn van Flits betekent:
Je bent welkom op alle clubavonden. Het programma is te vinden op onze site:
http://www.fotokringflits.com
Je krijgt een login voor het ledengedeelte van de site
Je wordt aangemeld bij de Fotobond en kunt dus deelnemen aan activiteiten en wedstrijden
van de bond. Bovendien krijg je het kwartaalblad ‘In Beeld’ thuisgestuurd.
Je kunt meedoen met de SOP’s (Samen op Pad)
Je kunt je aansluiten bij één of meer van de themagroepen.
Je kunt vaak voordelige of gratis cursussen volgen, georganiseerd door de Fotokring of Foto‐
bond. Denk aan mentoraten, cursussen fotobespreking, Photoshop en Lightroom.
Je kunt meedoen aan de door de Fotokring georganiseerde exposities
Maar ook:
Je hebt een actieve, betrokken opstelling en bent bereid je talenten voor de vereniging in te
zetten
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Elk lid is verplicht deel te nemen aan minimaal één commissie. Commissies zijn groepen die
verantwoordelijk zijn voor een taak binnen de Fotokring. Voorbeelden zijn: de programma‐
commissie, expositiecommissie, zaalcommissie, kenniscommissie, SOPcommissie. Nieuwe
leden krijgen ruim de tijd om een keuze te maken voor de commissie die het best aansluit
bij hun interesse en capaciteiten.

Je kunt je aanmelden als lid door een mailtje met je gegevens (NAW, geboortedatum, mailadres)
te sturen naar het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de ledenadministratie. Je krijgt dan een
mail van de webmaster met de uitnodiging je te registreren op de site. Ook word je ingeschreven
bij de Fotobond.
Bovendien krijg je bericht van de penningmeester voor de betaling van de contributie. De contribu‐
tie bedraagt € 60 per kalenderjaar. Wanneer je je later in het jaar aanmeldt, betaal je een deel van
de contributie. Mocht je gedurende het contributiejaar willen stoppen, dan kunnen wij geen resti‐
tutie verlenen. Dit in verband met reeds gemaakte kosten (bijv. lidmaatschap Fotobond, kosten
geboekte sprekers en zaalhuur).

LEDENLIJST EN E‐MAILADRESSENGEBRUIK
Op het ledengedeelte van de site is een lijst met de contactgegevens van alle leden te vinden. Deze
ledenlijst moet door de leden vertrouwelijk worden behandeld. Ook werken we met maillijsten.
Deze groepsadressen zijn terug te vinden op het ledengedeelte van de site.

WAT KOST HET?
Naast de contributie moet je rekenen met bijkomende kosten. De hoogte van deze kosten is af‐
hankelijk van je eigen activiteiten.
Allereerst moet je rekening houden met kosten voor het printen van je foto’s. We hebben
regelmatig opdrachten waarbij foto’s op papier getoond moeten worden. Reken op zo’n 10
à 15 afdrukken per jaar, maar uiteindelijk bepaal je helemaal zelf hoe vaak je foto’s afdrukt.
De voorgeschreven formaten vind je op de site onder FAQ / Leden. De prijs is afhankelijk
van je keuzes: zelf printen of laten printen, het formaat van de foto, de kwaliteit van de print
etc. Reken op tussen € 0,50 en € 5,‐ per foto, exclusief eventuele verzendkosten.
Een foto kan worden versterkt of juist afgezwakt door de presentatie ervan. Reken op kos‐
ten voor presentatiemiddelen, zoals passe‐partouts. Foto’s worden altijd gepresenteerd in pas‐
se‐partout, ingelijst of opgeplakt op foam. Bij deelname aan exposities, wedstrijden en eventuele
externe activiteiten is een uniforme presentatie vereist. Vaak wordt er dan door de Fotokring
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een financiële bijdrage gedaan in de vorm van aanschaf van presentatiemateriaal. Deelname aan
exposities, wedstrijden en dergelijke is nooit verplicht. De kosten voor passe‐partouts zijn
afhankelijk van het formaat en dus moeilijk in te schatten. Wel is het mogelijk een passe‐
partout vaker te gebruiken. Als je enkele verschillende hebt (bijvoorbeeld staand, liggend,
zwart, wit, verschillende binnenmaten) kun je veel kanten op.
Mocht je mee willen doen aan een cursus of mentoraat, dan worden hiervoor de gemaakte
kosten in rekening gebracht.
Ten slotte zijn kosten die worden gemaakt tijdens excursies en uitjes voor eigen rekening.
Ook de drankjes op de clubavonden zijn voor eigen rekening.

WAT DOEN WE TIJDENS DE BIJEENKOMSTEN?
Algemeen
Om de week zijn er bijeenkomsten in De Camp, Bosrand 2‐4, Woudenberg. De avond begint om
19:30 en duurt tot ongeveer 22.00. Er is een pauze van een kwartier. Bij aanvang en in de pauze is
het mogelijk om een drankje bestellen. De drankjes zijn voor eigen rekening. Het seizoen start be‐
gin september en eindigt half juni. Alleen in de kerstvakantie zijn er twee weken geen bijeenkom‐
sten. De rest van het jaar gaan we, ook in de schoolvakanties, gewoon door.
De activiteiten
Gedurende één seizoen hebben we ca. 21 bijeenkomsten die veelal een educatief karakter heb‐ ben.
Het programma is elk seizoen anders en wordt zo gevarieerd mogelijk door de programma‐
commissie samengesteld. Leden van elk niveau kunnen op die manier uitgedaagd worden.
Een greep uit onze activiteiten:
Gastspreker/gastfotograaf
Enkele keren per jaar worden gastsprekers uitgenodigd om iets over een aspect van de fotografie
te vertellen. Een gastfotograaf laat vooral zijn eigen werk zien. Bij sommige avonden ligt het ac‐
cent op een technisch aspect, andere avonden zijn meer ‘ter inspiratie’ bedoeld.
Opdrachten
Omdat we als club vooral het bespreken van het werk van de leden willen bevorderen, hebben we
voor opdrachten de bespreking in groepjes ingevoerd. Per tafel zitten 4 tot 6 leden die elk 3‐5 fo‐
to’s met elkaar bespreken. We doen dat aan de hand van de richtlijnen van de Fotobond. Daarna
vaardigt iedere ‘tafel’ een opvallende, bijzondere of leerzame foto af. Die foto wordt ‘op de ezel’
gezet en door iemand van die tafel besproken. Zo worden (afhankelijk van de opkomst) 4 tot 5
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foto’s besproken: van iedere tafel één.
Educatieve avonden
Op deze avonden hebben we een instructie of workshop over een bepaald onderwerp. Bijvoor‐
beeld macrofotografie, het gebruik van de opzetflitser, bijzondere lenzen e.d.
Wedstrijden
Tweemaal per jaar hebben we een onderlinge wedstrijd. Het hoogtepunt vormt de jaarwedstrijd die
door een vakfotograaf gejureerd wordt. Deelname is niet verplicht maar vormt wel een span‐ nende
uitdaging.

ACTIVITEITEN NAAST DE BIJEENKOMSTEN
SOP (Samen op Pad)
Regelmatig gaan we met elkaar op pad om te fotograferen. Wij noemen dat een SOP. Elk lid kan zich
via de website aanmelden om mee te gaan. Op de website staan aankomende SOP’s vermeld.
De Fotobond
Ieder lid van Fotokring Flits is automatisch lid van de Fotobond Nederlands centrum vrijetijdsfoto‐
grafie. De ledenadministratie meldt je bij de Fotobond aan en na enige tijd ontvang je een lid‐
maatschapspas met een persoonlijk bondsnummer. De kosten voor het lidmaatschap van de Foto‐
bond zitten inbegrepen bij onze contributie. Je hoeft hier dus niet apart voor te betalen.
De Fotobond organiseert wedstrijden, begeleidt clubs bij bijvoorbeeld het leren bespreken van
foto’s en biedt landelijke gespreksgroepen aan. Ook geeft de Fotobond het blad ‘In Beeld’ uit, dat
ieder lid van Fotokring Flits 4 keer per jaar krijgt thuisbezorgd. Meer informatie over de Fotobond
vind je op http://www.fotobond.nl
Exposities
Af en toe organiseren we een expositie in wisselende locaties. Dit wordt altijd ruim vantevoren
aangekondigd zodat er voldoende tijd is om deel te nemen.

WORKSHOPS EN MENTORATEN
Fotokring Flits biedt haar leden met enige regelmaat cursussen aan. Vaak gaat het om onderwer‐
pen die tot de technische vaardigheden behoren zoals bv. Het gebruik van een opzetflitser, het
verband tussen sluitertijd, diafragma en scherptediepte, etc. Ieder lid kan daaraan meedoen. De
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bijeenkomsten zijn op een avond of middag in overleg met de deelnemers.
Bij voldoende interesse worden mentoraten georganiseerd. Een mentoraat bestaat uit een aantal
verdiepingsbijeenkomsten (georganiseerd buiten de clubavonden om). Een docent van de Foto‐
bond begeleidt je gedurende 5 of 6 bijeenkomsten, verspreid over een aantal maanden, om je fo‐
tografie op een (artistiek) hoger niveau te brengen. Wanneer er een cursus of mentoraat start,
word je hierover op de hoogte gesteld via e‐mail en op de clubavonden. Dan wordt ook verteld hoe
je je kunt aanmelden. De kosten van een mentoraat worden gedeeld door de deelnemers.

THEMAGROEPEN
Binnen Flits zijn een aantal themagroepen actief. Dit zijn groepen van leden met eenzelfde interes‐
se. Zo is er een groep natuurfotografie, macrofotografie, stad en mens en een crea club (beeldbe‐
werking). Deelname aan een themagroep is niet verplicht, maar geeft wel een extra stimulans. Ove‐
rigens mag je altijd als gast deelnemen aan activiteiten van elke themagroep.

OVER FOTOKRING FLITS
ONZE VISIE: KWALITEIT BOVEN KWANTITEIT & TWEERICHTINGSVERKEER
Fotokring Flits wil een club zijn met actieve leden die behalve ‘halen’ ook zeker ‘brengen’. Fotografen die niet
alleen individueel plezier aan de fotohobby beleven, maar ook samen activiteiten organiseren en bele‐ ven.
Het is de bedoeling dat je niet alleen lid wordt om voor jezelf bezig te zijn, maar ook om van en met anderen
te leren. Ook jij moet iets kunnen en willen inbrengen. Iedereen heeft andere kwaliteiten. Wij stel‐ len daarom
deelname aan tenminste één commissie verplicht. Wij verwachten dus dat leden zoveel moge‐ lijk aanwezig
zijn op de clubavonden, een duidelijke inbreng leveren en meedoen met clubactiviteiten.

DE FOTO’S EN HET BESPREKEN ERVAN
Leden zijn altijd welkom om eigen werk ter bespreking mee te nemen naar de Flitsavonden. Als fotoclub
streven we ernaar het bespreken van de meegebrachte foto’s in goede banen te leiden. Respect voor el‐
kaars werk en positieve kritiek (waar de maker wat aan heeft!) staan daarbij centraal.

HET BESTUUR EN DE COMMISSIES
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Het bestuur bestaat uit 5 personen en komt regelmatig bij elkaar. Eén keer per jaar wordt een Al‐
gemene Ledenvergadering georganiseerd.
Daarnaast hebben we een aantal commissies die het bestuur in de dagelijkse werkzaamheden on‐
dersteunen. Alle informatie over de commissies kun je terugvinden op de website onder Leden /
Commissies.

DE WEBSITE
Fotokring Flits heeft een website: http://www.fotokringflits.com
De website is onder meer bedoeld om:
Elkaar op de hoogte te houden van activiteiten
Het programma te bekijken
Informatie over andere leden te vinden via het ledengedeelte
Een openbaar beeld te geven van de activiteiten van Fotokring Flits

PRIVACY
Fotokring Flits gaat zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar leden. Lees ook ons
privacyreglement, te vinden op de website onder het menu‐item Wie zijn wij.
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