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	  Verslag	  van	  de	  secretaris	  van	  seizoen	  2014	  /	  2015	  
	  
Avondbijeenkomsten	  op	  maandag:	   	  
	  
Het	  seizoen	  ging	  van	  start	  op	  8	  september	  2014	  met	  Diana	  Bokje	  als	  enthousiaste	  
openingsspreker.	  
	   	  
We	  hadden	  een	  introductieavond	  waarbij	  voor	  de	  pauze	  het	  reilen	  en	  zeilen	  van	  de	  club	  werd	  
uiteengezet	  door	  de	  voorzitter	  Wilco	  Maarleveld.	  Na	  de	  pauze	  een	  interessante	  
fotopresentatie	  van	  Bertien	  Kraamer	  en	  Kees	  Veth.	  
	  
Veel	  werk	  werd	  getoond	  op	  de	  16	  nieuwerkavonden.	  
	  
2	  avonden	  werden	  gevuld	  met	  werk	  van	  nieuwe	  leden	  met	  Jan	  Huisman	  als	  gespreksleider.	  
	  
Ook	  dit	  jaar	  weer	  7	  avonden	  Boven	  Beginnen/Beneden	  Bezinnen:	  
29	  september	  2014	  
Boven	  beginnen/Beneden	  bezinnen:onder	  leiding	  van	  Martin	  Geuze	  wordt	  eerst	  gezamenlijk	  
naar	  een	  documentaire	  over	  de	  fotograaf	  Disfarmer	  gekeken,	  vervolgens	  legt	  Martin	  enkele	  
stellingen	  voor	  aan	  de	  zaal.	  
	  
27	  oktober	  2014	  
Boven	  beginnen:	  Techniek	  1,	  verzorgd	  door	  Leo	  van	  den	  Hooven	  en	  Jan	  Huisman.	  
Beneden	  bezinnen:	  Aan	  de	  hand	  van	  foto’s	  wordt	  onderzocht	  wat	  de	  maker	  met	  het	  
commentaar	  op	  zijn	  foto’s	  doet.	  Verzorgd	  door	  Theo	  de	  Jong	  en	  Wilco	  Maarleveld.	  	  
	  
24	  november	  2014	  
Boven	  beginnen:	  Techniek	  2,	  verzorgd	  door	  Leo	  van	  den	  Hooven	  en	  Jan	  Huisman.	  
Beneden	  bezinnen:	  Rudi	  Kleingeld	  verzorgt	  de	  avond	  onder	  het	  motto	  “(N)iets	  nieuws	  onder	  de	  
zon?“	  
	  
29	  december	  2014	  
Boven	  beginnen:Verzorgd	  door	  Barth	  Bakker,	  hoe	  doet	  hij	  zijn	  fotobewerkingen	  	  
Beneden	  bezinnen:	  “Heeft	  de	  jury	  gelijk?”,	  verzorgd	  door	  Henk	  Ras.	  	  
	  
26	  januari	  2015:	  
Boven	  beginnen:	  Verzorgd	  door	  Rudi	  Kleingeld	  onder	  het	  motto	  ”tja,	  wat	  zal	  ik	  ervan	  	  zeggen”	  
Beneden	  bezinnen:	  De	  prijs	  van	  kunst	  –	  Andreas	  Gursky,	  verzorgd	  door	  Dimitrios	  Sapanidis	  
	  
23	  februari	  2015:	  
Boven	  beginnen:	  “Tja,	  wat	  zal	  ik	  ervan	  zeggen”	  deel	  II,	  verzorgd	  door	  Rudi	  Kleingeld.	  
Beneden	  bezinnen:	  Het	  fotoboek	  als	  inspiratie,	  verzorgd	  door	  Remco	  Schade.	  
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30	  maart	  2015:	  
Boven	  beginnen:Theo	  de	  Jong	  en	  Franz	  Heuser	  bespreken	  boven	  passe	  partout	  snijden.	  
Beneden	  bezinnen:verwachting	  van	  de	  maker	  over	  de	  bespreking	  van	  zijn/haar	  foto	  en	  de	  
realiteit,	  verzorgd	  door	  Wim	  Benschop.	  
	  
We	  hadden	  3	  sprekers	  te	  gast:	  Diana	  Bokje,	  Ilvy	  Njiokiktjien	  en	  John	  Lommen.	  
	  
2	  avonden	  werden	  gevuld	  met	  werk	  van	  andere	  fotoclubs:	  
10	  november	  2014:	  AFVV,	  Vlaardingen	  
9	  februari	  2015:	  FC	  '59,	  Delft	  
	  
Verder	  nog:	  
Retrospectief	  door	  Ger	  Sterk	  
Praatavond	  
Jaarvergadering	  
Jaarafsluiting	  met	  de	  bespreking	  van	  vijf	  beste	  foto’s	  door	  Rob	  's	  Gravendijk.	  
	  
Bijzondere	  data:	  
	  
13	  september	  2014:	  Open	  dag.	  
	  
18	  t/m	  21	  september	  presenteren	  we	  ons	  op	  het	  Fotofestival	  a/d	  Maas	  (Twilight)	  enkele	  leden	  
zijn	  geselecteerd	  met	  werk	  voor	  de	  hoofdtentoonstelling.	  
	  
4	  oktober	  2014:	  De	  club	  bestaat	  55	  jaar	  en	  dit	  wordt	  gevierd	  met	  de	  uitgave	  van	  een	  boekje	  
(DGK	  290),	  een	  expositie,	  een	  feestelijke	  receptie	  en	  een	  gezellig	  buffet.	  	  
	  
3	  januari	  2015:	  Nieuwjaarsreceptie.	  
	  
Excursies	  onderleiding	  van	  Remco	  Schade	  	  naar;	  Unseen	  (Amsterdam),	  Het	  Rijksmuseum	  
(Amsterdam)	  en	  het	  Ruhrgebied	  (Dortmund).	  
	  
Voor	  de	  Afdelingswedstrijd	  5	  met	  samenhang	  is	  veel	  animo	  onder	  de	  leden.	  De	  uitslag	  is	  nog	  
niet	  bekend.	  
	  
Zondag	  17	  mei	  2015:	  Eindejaarsexcursie	  met	  een	  bezoek	  aan	  het	  Fotofestival	  Naarden.	  
	  
Aantal	  leden	  
Het	  aantal	  leden	  is	  dit	  seizoen	  gelijk	  gebleven,	  6	  leden	  hebben	  hun	  lidmaatschap	  opgezegd	  en	  6	  
nieuwe	  leden	  hebben	  zich	  opgegeven,	  zodat	  de	  eindstand	  van	  seizoen	  2014/2015	  weer	  66	  is.	  
	  
Bezoek	  aan	  andere	  clubs	  
24.02.2015:	  	  FC	  59	  -‐	  Delft	  
03-‐03-‐2015:	  	  AFVV	  -‐	  Vlaardingen	  
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Externe	  cursus	  
Martin	  Geuze	  en	  Marjan	  Leeuwesteijn	  hebben	  in	  het	  seizoen	  2014/2015	  een	  externe	  cursus	  
fotografie	  verzorgd.	  De	  cursus	  is	  zeer	  succesvol	  verlopen	  en	  heeft	  €	  1000	  opgebracht.	  
	  
De	  Grove	  Korrel	  
De	  redactiecommissie	  bestaande	  uit	  Martin	  Geuze,	  Franz	  Heuser,	  Joke	  Maarleveld	  en	  Marjan	  
Leeuwesteijn.	  Zij	  hebben	  in	  het	  seizoen	  3	  Grove	  Korrels	  uitgebracht,	  het	  jubileumnummer	  290,	  
nummer	  291	  en	  292.	  
	  
Hangcommissie	  
De	  hangcommissie	  heeft	  dit	  seizoen	  9	  exposities	  georganiseerd	  en	  ingericht:	  
September:	  Werk	  van	  de	  nieuwe	  leden	  van	  vorig	  seizoen.	  
Oktober:	  De	  jubileumkorrel	  in	  groot	  formaat	  aan	  de	  wand.	  
November:	  ‘Black	  &	  Light’	  van	  Rudi	  Kleingeld	  (8	  en	  9	  november	  Open	  Atelierroute	  2014).	  
December:	  ‘Zwart	  Wit’	  van	  Theo	  de	  Jong.	  
Januari:	  ‘OH	  DEER’	  van	  Joke	  Maarleveld.	  
Februari:	  Groepsexpositie	  “Van	  oude	  mensen,	  de	  dingen,	  die	  voorbij	  gaan”.	  
Maart:	  ‘The	  Challenge’	  met	  werk	  van	  Marjan	  Leeuwesteijn	  en	  Lia	  Perquin.	  
April:	  ‘Kijken	  en	  zien’	  van	  Franz	  Heuser.	  
Mei:	  Groepsexpositie	  van	  de	  deelnemers	  van	  de	  workshop	  ’Het	  concept’	  en	  het	  project	  ‘Ratje’.	  
	  
De	  hangcommissie	  dit	  seizoen	  uit	  2	  leden:	  Anja	  Groot	  Zwaaftink	  en	  Joke	  Maarleveld.	  Tijdens	  
het	  ‘hangen’	  van	  de	  exposities	  wordt	  de	  hangcommissie	  bijgestaan	  door	  Jan	  Maaskant,	  Aart	  
van	  Loon	  en	  Tonny	  Polders.	  De	  PR	  voor	  de	  exposities	  is	  verzorgd	  door	  Wilco	  Maarleveld.	  
	  
Website	  
De	  website	  wordt	  onderhouden	  door	  Martin	  Geuze	  en	  Leo	  van	  den	  Hooven.	  
	  
Workshops	  
-‐	  Het	  idee/concept	  onder	  leiding	  van	  Joke	  Maarleveld	  is	  ook	  dit	  seizoen	  voortgezet	  én	  
afgerond!	  
-‐	  Rudi	  Kleingeld	  is	  gestart	  met	  de	  ‘Werkgroep	  Aangenaam	  Kennismaken’,	  met	  het	  doel	  om	  je	  te	  
verdiepen	  in	  fotowerk,	  stijl,	  	  techniek,	  denk-‐	  en	  werkwijze,	  leven	  en	  persoonlijkheid	  van	  enkele	  
fotografen.	  Loopt	  volgend	  seizoen	  door.	  
-‐	  Cees	  Baarda	  heeft	  op	  enkele	  dinsdagochtenden	  voor	  geinteresseerden	  Photoshop	  
onderwerpen	  behandeld.	  
	  
Zomerreces	  
Alle	  radiatoren	  op	  de	  begane	  grond	  zijn	  vervangen,	  nieuwe	  tegelvloer	  in	  de	  wc	  gelegd,	  alle	  
binnenkozijnen,	  plinten	  en	  wanden	  geschilderd	  en	  is	  er	  een	  ingenieus	  meubel	  getimmerd	  voor	  
het	  nieuwe	  led	  scherm.	  Rondom	  het	  pand	  is	  het	  reguliere	  tuinonderhoud	  uitgevoerd.	  
	  
11	  mei	  2015	  
Marjan	  Leeuwesteijn	  
Secretaris	  


