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Agenda  

 

 

Bestuurs- en overige mededelingen 

Beste Leden, 

 

in deze roerige tijden van aflopende pandemie en nieuwe huisvesting heb ik het 

voorzittersstokje van het bestuur van de NAFVA mogen overnemen van Willem Melching. 

Willem, dank voor je enthousiaste voorzitterschap en de humor en betrokkenheid die je de 

club en de leden al die jaren hebt meegegeven! 

 

Gelukkig hebben we alweer kunnen beginnen met fysieke bijeenkomsten, en de vooruitzichten 

dat die door kunnen blijven gaan zijn gunstig. Ik hoop dat er ook dit seizoen weer veel mooie 

foto's van jullie langs zullen komen en dat er weer veel interessante sprekers hun verhaal 

komen doen zodat jullie weer vol inspiratie huiswaarts keren. Dus veel plezier dit seizoen en 

hou je camera altijd klaar! 

 

Vriendelijke groet, 

Maarten Steunenberg 

 
 

Beste leden, 

Vanaf 1 september worden van alle leden die fysiek aanwezig zijn bij de Thomas éénmalig gevraagd naar 
het tonen van 

a) een vaccinatieverklaring (QR-code)/ vaccinatiebewijs, of 

b) een genezingsverklaring of 

c) een recente test (geen sneltest) 

Neem a, b of c de eerste keer dat je komt mee of laat het bij binnenkomst van zaal zien. 

Namens het bestuur Carien Lykles 

 

Datum Wat is er waar te doen    Beamer/ 
Stoelen team 

22 sept Printbespreking: gespreksleider Ton Mijs - /  
John Sarneel 

29 sept Clubwedstrijd Projectiewedstrijd 1 
Jury: Louis Visseren 

Johan vdn 
Boomen/  
Fred Vermorken 

6 okt Tafelavond, neem ‘werk in uitvoering’ mee. Gespreksleider Willem 
Melching 
 

-/ Paul Vreuls 

13 okt Spreker: Pieter Boersma Lloyd 
Klaverweide/ 
John Sarneel 

20 okt Projectiebespreking: gespreksleiders … John Sarneel/ 

Lloyd 
Klaverweide 

27 okt  Interactieve avond.  Jaap Hijma in gesprek met leden over: 
 hoe houden we jullie leden actief met fotograferen?; 
 wat voor wedstrijden willen we en hoeveel per seizoen?; 
 actief mentorschap, wat houdt dit in en wie wil dit?;   

 wat wil je met je foto’s (pro worden, galerie, verkopen?);  
 sociale media zoals instagram/facebook, wat is interessant voor 

je?;  
 Wie wil blog of stukje schrijven voor de website? 

- /  
Fred Vermorken 
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Inleveren voor clubwedstrijd projectie 1 

Woensdag 22 september 12.00 uur is de laatste mogelijkheid om in te sturen voor 
Projectiewedstrijd 1! 

Uitleg Wedstrijdseries 

Om de print- en projectiewedstrijden gelijkwaardig aan elkaar te maken zijn er met ingang van  

dit seizoen voortaan twee wedstrijdseries:  

Wedstrijdserie 1 en Wedstrijdserie 2. Je kunt nu ook bij de projectiewedstrijden series 

insturen.   https://b605ac51-f29a-4531-980e-

65a67b26a985.filesusr.com/ugd/f6d0c6_717c8a9c1aa847bfacd16a8dcd2ca529.pdf  

 staat het nieuwe reglement voor Wedstrijdserie 1. 

Uitleg Wedstrijdserie 1 - in het najaar 

Deze serie bestaat uit Projectiewedstrijd 1 en Printwedstrijd 1, die een aantal weken na 

elkaar plaatsvinden. Zie de agenda. Ze hebben allebei dezelfde categorieën. Het enige 

onderlinge verschil is bestand of print. Voor deze Wedstrijdserie 1 (dus Projectiewedstrijd 1 en 
Printwedstrijd 1 samen) kun je max. 4 solo's en 3 series insturen. 

Uitleg Wedstrijdserie 2 - in het voorjaar 

Deze serie bestaat uit Projectiewedstrijd 2 en Printwedstrijd 2, ook met een aantal weken 

ertussenin. En ook die hebben allebei dezelfde categorieën, maar dan series en solo's 

omgekeerd t.o.v. Wedstrijdserie 1. Ook hier weer samen max. 4 solo's en 3 series.  

Interview leden 

De reeds gepubliceerde interviews vind je op de website www.nafva.nl in het uitrolmenu onder het 
kopje 'Ledeninterviews'. Behalve tijdens de zomerstop komt er elke vrijdag een nieuw interview bij.  

Reeds gepubliceerd: Cindy Bakker; Nynke Couperus; Edward Hermans, Elitza Nedkova, Karin van Ingen-
Schenau, Norma Lo Fo Wong, Lenie Kneppers, Lisa Hamstra-Bletz, Otto Postma, Udo Geisler, Ton Mijs, 

Wim Broekman, Misha van Hulst, Pieter Coenen, Johan van den Boomen, Nico Roodhart, Maarten 

Steunenberg, Jacques Dersjant. 

 

Nieuwe leden of aspirantleden 

Aspirantleden die mogelijk komen vanaf 15 september 

 José de Waal-Paternotte 

 Petra Beckers 

 Lilian Huizinga 

 Peter Ottens 

 

Verslagen 

Geen.  

Deze worden niet meer geschreven. 

Clubwedstrijden en sprekers worden gefilmd door de webmaster en op de website geplaatst. 
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Fotobond 

Afdeling 10 

Op zaterdag 30 oktober biedt het bestuur van Afdeling10 een foto-excursie aan voor alle leden van de 
afdeling op de Buitenplaatsen bij ’s Graveland. 

Het is de grotendeels de Wandelroute Boekesteyn, Schaep en Burgh en Bantam, bij Hilversum 

De wandeling gaat onder leiding van een boswachter van Natuurmonumenten en start om 09:30 uur 
vanaf het bezoekerscentrum “Gooi en Vechtstreek”. 

Aansluitend is er gelegenheid om wat te drinken en/of te eten bij het 
naastgelegen etablissement https://brambergen.nl/ 

Deelnemers worden verzocht tijdig aanwezig te zijn bij het bezoekerscentrum. 

Na de rondleiding kun je vrij fotograferen in het gebied. 

Hopelijk zit het mee met mooi licht voor de herfstkleuren in het bos. 

 

Fotobondwedstrijden 

Wedstrijd Inzenden Uitslag 

Bondsfotowedstrijd Digitaal 01-02 tot 30-08 

Dozen   01-09 tot 14-09 

16-10-2021  

Hoogezand Theater Kielzog 

Foto Individueel 01-08-2021 – 15-09-2021 Oktober 2021 

Foto Online #3 01-10-2021 – 15-11-2021 29-11-2021 

 

NB: Kijk vooral ook regelmatig op de website van de Fotobond onder Wedstrijden & Exposities waar alle 
wedstrijden staan vermeld inclusief de reglementen. Wekelijks kun je inzenden naar de Fotobond 'In the 
Picture', met iedere week een ander thema. 
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Exposities 

Exposities Murni Latif tijdens Festival-OFF in Naarden-Vesting t/m 29 augustus 2021 

 

 
 
 

Met andere ogen 

Bij de Oude Tol in de Cattenhagestraat 45-49 is di-vr 10:00-18:00, za 10:00-17:00 en zo 

12:00-17:00 een variatie aan werk te zien, waaronder een selectie uit de nog steeds groeiende 
serie “Collateral Art”. 

Achter de ramen bij Marktstraat 26 is 24/7 een selectie uit de serie “Shutter” te zien. 

Kijk voor meer info op https://festival-off.nl/murni-latif/ en https://festival-off.nl/plattegrond/ 

 

Overigen 

Geen.  

 

<einde document> 
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