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 Clubavonden 

• De clubavonden vinden plaats op donderdag in het buurtcentrum ‘t Kardoes,   

J.G. Suurhoffstraat 45, 1314 NR Almere; ze beginnen om 20.00 uur en duren tot 22.15-
22.30 uur. 

• Napraten/wat drinken in de bar kan nog tot 22.30 uur. 
 
 

Parkeren 

• Direct rondom ‘t Kardoes kun je op donderdagavond niet vrij parkeren, je kunt wel een 
parkeerschijf gebruiken op de plaatsen waar een blauwe streep is aangebracht.  

• Je kunt voor € 1,-   5 parkeerkaarten kopen. Met zo’n parkeerkaart kun je 4 uur 
parkeren. De kaarten liggen in de voorraadkast van de fotoclub. Je kunt ze zelf pakken, 
op de lijst noteren en € 1,- betalen in het geldkistje. 

• Kijk goed op de borden hoe lang en vanaf wanneer je ergens mag staan.  
 
 

 Website: 

• Als je lid bent, kun je toegang krijgen tot het besloten deel van de website. Stuur 
hiervoor een mailtje naar de webmaster: webmaster@fotoclubalmere.nl . 

• Op de website van de club is er een pagina met nieuws. 

• Kijk hier af en toe eens op voor de laatste nieuwtjes. 

• Heb jezelf nieuws dat je op deze pagina wilt plaatsen, stuur dan een e-mail 
naar de webmaster. 

 
 
Leden stellen zich voor 

• Elk lid kan 5 eigen foto’s op de website laten plaatsen, plus een pasfoto en een stukje 
tekst over zichzelf. 

• Foto’s (langste zijde 900 pixels) en de tekst kun je aanleveren bij de webmaster. 

• De foto’s mogen 1x per maand worden veranderd via de webmaster. 
 
 
E-mail verzendlijst 

• Er bestaat een e-mail verzendlijst voor alle leden van de club  
(fotoclubalmere@googlegroups.com), deze verzendlijst kun je gebruiken om e-mails 
naar iedereen tegelijk te sturen. 

• Er is ook een lijst om een mailtje te sturen naar alleen de bestuursleden 
(bestuur_fca@googlegroups.com) 

• Vermijd het gebruik van deze mailinglijst om persoonlijke discussies te voeren. 
 

Identiteit van de club: 
Een Almeerse fotoclub met een gezonde ambitie tot individuele en gezamenlijke 

verbetering van de fotografie waarin het sociale aspect een grote rol speelt. 
 

mailto:webmaster@fotoclubalmere.nl


 Informatieboekje fotoclub Almere 
 
 
 

Informatieboekje Fotoclub Almere – maart 2017 2 

Jaarprogramma 

• De jaarprogrammacommissie (JPC) maakt het jaarprogramma.  

• Ideeën voor het jaarprogramma kun je doorgeven aan leden van de JPC. Op de 
website vind je wie dat zijn. Je kunt ook een mailtje sturen naar 
jpc@fotoclubalmere.nl 

• Het jaarprogramma van de club staat op de website: www.fotoclubalmere.nl 

• Op de website staat altijd de meest actuele versie van het jaarprogramma.  

 

 

 Terugkerende clubavonden:  
 
Foto van de maand 

• 1x per maand staat de foto van de maand op het programma. 

• Op deze avond mag ieder lid 1 foto meenemen. 

• Titel mag maar is niet verplicht. 

• Je levert de foto voor/bij aanvang van de clubavond in, in een passe-partout van  
40 x 50 cm: zie de sectie “Richtlijn toepassing passe-partouts” voor de ‘kaders’ van het 
snijden van de passe-partout.  

• De foto’s worden door een gastspreker of onderling beoordeeld en besproken. 

• Bij aanvang van de beoordelingen worden de foto’s neergezet en voorzien van een 
nummer.  Alle aanwezige leden kunnen daarna de foto’s bekijken en beoordelen.  

• De eigen ingebrachte foto wordt door het lid bij de beoordeling buiten beschouwing 
gelaten. 

• Het oordeel wordt door ieder op een eigen blaadje geschreven en ingeleverd, met 
bovenaan de hoogste beoordeling, daaronder de tweede en als laatste de derde. 

• De best beoordeelde foto krijgt drie punten, de tweede twee en de derde één punt.  
De punten worden opgeteld en de plaatsen in een ranking bepaald.  Bij gelijke 
standen wordt degene met het meeste aantal keer de hoogste punten boven de 
ander gekozen. 

• Een deel van de avonden heeft een vastgesteld thema, op andere avonden is de keuze 
van je foto vrij.  

• De winnende 3 foto’s komen beneden in het gebouw te hangen (naast de bar) tot de 
volgende foto van de maand avond.  

• Alle foto’s worden op de website geplaatst, stuur je de foto uiterlijk woensdag 
na de clubavond naar de webmaster: webmaster@fotoclubalmere.nl  
(geef de foto je naam en let op: langste zijde 900 pixels). 

 
 

Portfolio-avonden 

• Op een portfolio avond kunnen vier leden hun recente werk laten zien.  

• Deze leden nemen maximaal 10 foto’s mee, digitaal of afgedrukt.  

• Je kunt zelf bepalen op welke wijze je je foto’s wilt presenteren. Je krijgt daarvoor 30 
minuten de tijd.  

 

http://www.fotoclubalmere.nl/
mailto:webmaster@fotoclubalmere.nl
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Parallelgroepen 

• De groepen worden zo genoemd omdat een aantal groepen onafhankelijk van elkaar 
een heel seizoen bezig is met een vooraf gekozen thema. 

• De avonden zijn elke 6-7 weken geprogrammeerd. Tijdens de avonden worden binnen 
de groepen de resultaten en vorderingen besproken en vervolgplannen gemaakt.  

• De groepen zijn autonoom, zij bepalen zelf of ze bijvoorbeeld ergens gaan 
fotograferen, hoe ze het thema invullen en het eindresultaat willen presenteren.  

• Tijdens een van de clubavonden aan het eind van het seizoen presenteren de groepen 
hun resultaat.  

 

 

Fotoketting 

De fotoketting is een aaneenschakeling van foto’s waarbij een foto aansluit op de vorige foto 
uit de ketting.  Het vraagt creativiteit en inventiviteit van de fotograaf om een vervolgfoto te 
maken. 
Eén fotograaf begint met een aangeleverde (digitale) foto – de startfoto –, gebruikt die als 
input voor zijn/haar foto en dan is het de beurt aan de volgende fotograaf. 

• De aangeleverde (digitale) foto is het uitgangspunt voor een door jou te maken foto (dus 
geen archiefwerk!) 

• Maak binnen 14 dagen jouw vervolgfoto. Stuur deze digitaal met je naam in de 
bestandsnaam (Jpg-formaat)  binnen 14 dagen  naar de organisator van de fotoketting. 
De langste zijde van de foto mag maximaal 1600 pixels zijn.  

• Beschrijf in hooguit twee zinnen waarom je tot deze foto bent gekomen. Stuur deze 
tekst mee met je digitale foto, uiteraard ook binnen 14 dagen 

• Indien de foto niet binnen 14 dagen is aangeleverd, dan stuurt de organisator de aan jou 
aangeleverde foto door aan de volgende persoon op de lijst. Jouw beurt is dan helaas 
voorbij.  Wacht er dus niet te lang mee! 

• Het is niet de bedoeling dat er onderling gecommuniceerd wordt over de inhoud van  de 
foto’s.  Het moet immers voor iedereen een verrassing blijven! 

• Aan het eind van het seizoen worden de foto’s op de fotoclub gepresenteerd en wordt 
eveneens verteld hoe de fotograaf tot deze foto is gekomen (aan de hand van de door 
jou aangeleverde beschrijving).  Vervolgens zullen de foto’s op de website van de 
fotoclub worden geplaatst 

• Het te kiezen onderwerp is vrij zolang het maar aansluit op de aangeleverde foto.  Dat 
mag op basis van allerlei uitgangspunten zijn zoals bijvoorbeeld: kleur, situatie, 
compositie, lijnenspel, soort fotografie, etc. als er maar een raakvlak in zit wat aan 
iemand anders – in hooguit twee zinnen – is uit te leggen! 
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Fotograaf van het jaar 

Elk jaar wordt een fotograaf van het jaar gekozen. De verkiezing vindt als volgt plaats:  

• Als je mee wilt doen kun je drie foto’s inleveren.  

• Titel mag maar is niet verplicht. 

• Foto’s die meedingen dienen uit de volgende activiteiten van de club te zijn: 
parallelgroepen, mentoraat, fotoketting, foto-uitjes, PM Groep, foto van de maand en 
doe-avond. 

• Foto’s hoeven niet persé op de website te hebben gestaan, maar moeten dan wel 
binnen het clubjaar in het kader van de club te zijn gemaakt en voldoen aan de eisen 
van het in het voorgaande punt genoemde onderwerpen. 

• Je levert de foto’s voor een bepaalde datum aan in een passe-partout van 40 x 50 cm: 
zie de sectie “Richtlijn toepassing passe-partouts” voor de ‘kaders’ van het snijden van 
de passe-partout.  

• Voeg een briefje bij de foto’s met daarop aan welke editie van foto van de maand deze 
heeft meegedaan of in het kader van welke andere activiteit de foto is gemaakt.  

• De foto’s worden beoordeeld door een extern jurylid. Het jurylid bepaalt zelf op welke 
wijze hij/zij de beoordeling doet (al dan niet met punten).  

• Het oordeel van de jury telt voor 60% mee, die van de leden voor 40%.  Voorafgaand 
aan de jurybeoordeling zal de beoordeling van de leden plaatsvinden als vermeld bij de 
activiteit “fotograaf van de maand”.  Voor een gelijke weging dient het aantal punten 
van de jury met het aantal stemmers van de clubbeoordeling vermenigvuldigd te 
worden. 

• In de einduitslag wordt de fotograaf van het jaar bekend en is er tevens een 2e en 3e 
plaats. Het jurylid kan desgewenst ook nog een eervolle vermelding toekennen.  Een 
eervolle vermelding wordt niet gegeven aan een winnaar van de 1e, 2e of 3e plaats. 

• De winnende 3 foto’s komen beneden in het gebouw te hangen (naast de bar) tot de 
volgende foto van de maand avond.  

• Alle foto’s worden op de website geplaatst, stuur je de foto uiterlijk woensdag na de 
clubavond naar de webmaster: webmaster@fotoclubalmere.nl  
(geef de foto je naam en let op: langste zijde 900 pixels). 

• De organisator van de fotograaf van het jaar is uitgesloten van deelname.  

 

 

Passe-partouts 

• Het is mogelijk om op de clubavonden passe-partout karton te kopen. Het karton is 
zuurvrij en tast je foto’s dus niet aan. 

• Het formaat is 40x50 cm en het is beschikbaar in de kleuren wit, grijs en zwart 
(standaard clubkleuren). 

• Het karton ligt in de grote kast in de clubruimte. 

• De kosten van een vel karton zijn aangegeven op een aankooplijst, die bij het geldbakje 
in de grote kast ligt. Graag je aanschaf noteren op de lijst en afrekenen in het 
geldbakje. 

 

mailto:webmaster@fotoclubalmere.nl


 Informatieboekje fotoclub Almere 
 
 
 

Informatieboekje Fotoclub Almere – maart 2017 5 

Richtlijn toepassing passe-partouts 

Passe-partouts mogen vrij en op eigen creatieve wijze gesneden worden, zolang er maar 

een uitgesneden passe-partout om de foto zit.  In beginsel geldt: 

• Kleur passe-partout zwart, grijs of wit. 

• Afmeting 40 x 50 cm. 

• Positie staand of liggend. 

• De foto mag vrije vormen hebben: rechthoekig, vierkant, rond, driehoekig, ruit … etc. 

• Er geldt een minimale randbreedte voor de uitsnede van 1 cm. 
 
Naast de voorstaande vrijheid bestaat er een algemene, niet verplichte, richtlijn met als 
houvast de gebruikelijke ‘foto 8 cm van de bovenzijde’: 

• Bij toepassing in staand passe-partout: 
o De bovenrand van de foto begint 8 cm onder de bovenrand van het passe-

partout. 
o De maximale breedte van de foto of de totale breedte van de foto's is bij een 

staand passe-partout 30 cm. 
o De linker rand van de foto (of van de linker foto) bevindt zich 5 cm van de linker 

rand van het passe-partout en de rechter rand van de foto (of de rechter foto) 
bevindt zich 5 cm van de rechter rand van het passe-partout. 

o De onderste rand van een foto of de onderste foto eindigt uiterlijk 8 cm boven de 
onderste rand van het passe-partout. 

o Je hebt dus in de hoogte 34 cm en in de breedte 30 cm ruimte waarbinnen je 
foto's kunt plaatsen welke aan de hoogte en breedte verhoudingen voldoen 
(ofwel 1020 vierkante cm). 

• Bij toepassing in liggend passe-partout: 
o De bovenrand van de foto begint 8 cm onder de bovenrand van het passe-

partout. 
o De maximale breedte van de foto of de totale breedte van de foto's is bij een 

liggend passe-partout 40 cm. 
o De linker rand van de foto (of van de linker foto) bevindt zich 5 cm van de linker 

rand van het passe-partout en de rechter rand van de foto (of de rechter foto) 
bevindt zich 5 cm van de rechter rand van het passe-partout. 

o De onderste rand van een foto of de onderste foto eindigt uiterlijk 8 cm boven de 
onderste rand van het passe-partout. Je hebt dan dus in de breedte 40 cm en in 
de hoogte 24 cm waarbinnen je foto's kunt plaatsen welke aan de hoogte en 
breedte verhoudingen voldoen (ofwel 960 vierkante cm). 

• Bij diagonale rangschikking van foto's bevindt de linker bovenhoek van de eerste foto 
zich 8 cm onder de bovenste rand van het staande passe-partout en 5 cm van de linker 
rand. 

• De hoek rechtsonder van de laatste foto bevindt zich 8 cm boven de onderste rand en 
5 cm links van de rechter rand van het staande passe-partout. 

 
 



 Informatieboekje fotoclub Almere 
 
 
 

Informatieboekje Fotoclub Almere – maart 2017 6 

Commissies 

• Binnen de club bestaan een aantal commissies, waarin diverse werkzaamheden 
worden uitgevoerd (om het bestuur te ontlasten): 
- Jaarprogrammacommissie 
- Wedstrijdcommissie 
- Expositiecommissie 
- PR commissie 
- Websitecommissie 

• Op de website staat de taakomschrijving per commissie (in het afgeschermde deel 
dat alleen voor leden toegankelijk is). 

• Heb je belangstelling om in een commissie deel te nemen, neem dan contact op 
met een van de commissie- of bestuursleden. 

 
 
Reglementen en statuten 

• Het huishoudelijk reglement en de statuten van de club zijn te vinden op de website 
(in het afgeschermde deel dat alleen voor leden toegankelijk is). 

• Lees ze gerust eens door om meer informatie te krijgen over hoe we in de 
club met bepaalde zaken omgaan. 

 
 

Fotobond 

• Alle leden van de club worden automatisch lid van de Fotobond, daar zijn geen extra 
kosten aan verbonden 

• Je ontvangt daarvan na verloop van tijd een pasje. 

• Je ontvangt via de Fotobond automatisch het tijdschrift "In beeld". 

• Je kunt via de fotobond o.a. een cameraverzekering afsluiten, korting krijgen op prints 
en op cursussen via Fotofacts academy.  

• Je kunt (via de club) deelnemen aan wedstrijden van de Fotobond (o.a. foto individueel 
en foto online). 

• Zie website www.fotobond.nl voor meer informatie. 
 
 
Ledenlijst 

Na wijzigingen in het ledenbestand wordt er door de secretaris een actuele ledenlijst 
rondgemaild naar de e-mail verzendlijst. Daarmee heb je van alle leden de 
beschikking over adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadres.  

 
 

http://www.fotobond.nl/
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Fotokring 

• Binnen de club bestaat sinds januari 2011 een zogenaamde fotokring. 

• De bedoeling van deze groep gevorderde leden is om zich gezamenlijk 
verder te ontwikkelen in de fotografie. 

• Je bepaalt een onderwerp/techniek waar je je een tijd mee bezig wilt houden. 

• De leden van de fotokring komen een aantal keren per jaar bij elkaar op niet-
clubavonden om elkaar nieuw gemaakt werk te laten zien. Deze foto’s worden 
uitgebreid besproken. 

• Van de deelnemers wordt een actieve inzet gevraagd in zowel het aanleveren van 
nieuwe foto’s als in het bespreken van foto’s van anderen. 

• Zie voor meer informatie het besloten deel van de website. 

 

 

  Werkgroep portret-en modelfotografie 

Binnen de club bestaat er een werkgroep voor mensen die zich extra willen verdiepen in 
portret- en modelfotografie. 

• De groep organiseert activiteiten buiten de reguliere clubavonden om. 

• Iedereen die dat wil kan zich aanmelden voor de groep, neem daarvoor contact op met 
een van de contactpersonen van de groep. 
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Clubmentoraat 

• Binnen de club bestaat de mogelijkheid om een ander clublid, met kennis en ervaring 
op een bepaald terrein van de fotografie, te vragen als mentor. 

• De bedoeling is om gebruik te maken van het potentieel aan talent dat binnen de 
club aanwezig is. En om die kennis en ervaring door te geven aan anderen. 

• Hoe lang je het mentoraat doet, spreek je samen af. Het mentorcontact kan voor een 
kortere of een wat langere tijd zijn, maar veel langer dan 1 jaar is niet gewenst. 

• Het is erg nuttig om van te voren af te spreken wat je gaat doen in het mentoraat: 
1. Op welk onderdeel of onderdelen van de fotografie richt ons mentorcontact 

zich? 
2. Hoe gaan we het aanpakken? 
3. Hoe vaak spreken we af? 
4. Wanneer is onze einddatum? 

• Heb je interesse om deel te nemen aan het clubmentoraat(als leerling of als 
mentor), geef dit dan door aan het secretariaat: secretariaat@fotoclubalmere.nl  

 
 

Bondsmentoraat 

• Af en toe (dit is niet elk jaar) wordt er een mentor van de Fotobond ingehuurd om 
leden te helpen hun fotografie verder te ontwikkelen. 

• Aan een mentoraat neemt een groep van 8-12 deelnemers deel.  

• Samen met de mentor bepaal je een onderwerp waar je je een aantal maanden in 
gaat verdiepen en waar je mee aan de slag gaat om te fotograferen. 

• Het mentoraat wordt op niet-clubavonden gehouden. 

• Er zijn voor de deelnemer extra kosten aan verbonden van ca. 75-100 euro (het 
bedrag wordt per mentoraat vastgesteld). 

• Het is alleen mogelijk om het gehele mentoraat te volgen, tussentijds 
deelnemen is niet mogelijk. 

• Het mentoraat wordt, als het even kan, afgesloten met een expositie. 
 
 

Expositie 

De club streeft ernaar om regelmatig een expositie te houden. De expositiecommissie 
gaat steeds op zoek naar een expositielocatie. 

 
 
Vragen? 
Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Vraag het aan een van de 
(bestuurs)leden,  bestuur_fca@googlegroups.com  
 

 

mailto:secretariaat@fotoclubalmere.nl

