AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING BLERICK
INFO VOOR NIEUWE LEDEN EN INTRODUCÉS

Clubavonden en activiteiten:
De leden van onze club komen twee keer in de maand bij elkaar in Verenigingsgebouw de
Egelantier, Egelantierstraat 107, 5925 AV in Blerick.
Dit gebeurt op de eerste en derde dinsdag van de maand.
De avond begint om 20.00 uur en eindigt ca. 22.30 uur.
De eerste helft van de eerste clubavond staat in het teken van een fotobespreking. De
leden brengen een foto mee geprint of digitaal.
Deze foto’s worden dan besproken door de leden en er wordt een foto van de maand
gekozen. Deze foto van de maand komt op de website te staan.
De foto’s voor deze fotobespreekavond moeten vooraf digitaal ingeleverd worden via email: foto@afvblerick.nl en uiterlijk op de vrijdag vóór 20.00 uur vóór de dinsdag van de
fotobespreking ingezonden worden.
De foto’s worden ter voorbereiding op de fotobespreekavond op de website geplaatst.
Te laat ingezonden foto’s zullen niet meer in behandeling genomen c.q. op de site geplaatst
worden.
Indien de fotograaf een foto heeft ingezonden maar om welke reden dan ook niet aanwezig
kan zijn op de betreffende fotobespreekavond dan zal de foto niet besproken worden. De
foto zal ook niet meedingen naar de titel “foto van de maand”.
De tweede helft van de eerste clubavond wordt aandacht besteed aan technieken, een lid
kan iets van zijn werk laten zien, bekijken foto’s van opdrachten, enz.
De tweede clubavond van de maand zijn er verschillende andere activiteiten, zo kunnen we
bijvoorbeeld een fototechniek bespreken of er wordt iemand uitgenodigd om iets te
vertellen over zijn foto’s en soms is er een spreker die een bepaald onderwerp belicht, er
zijn doeavonden, avonduitstapjes enz.
Op de website vind je een agenda met onze activiteiten.
De foto’s van uitstapjes, doe-avonden, opdrachten van de activiteitencommissie enz.
kunnen gestuurd worden naar het volgende e-mailadres: activiteit@afvblerick.nl
Dit a.u.b. alleen doen op verzoek van de activiteitencommissie en op de manier en data
zoals de activiteitencommissie dit heeft voorgesteld.
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Aan het begin van iedere clubavond worden de mededelingen van het bestuur en/of
activiteitencommissie aan de leden doorgegeven, daarna is er ruimte voor een rondvraag
voor alle aanwezige leden.
De leden van de activiteitencommissie en het bestuur stellen het jaarprogramma samen.
Tevens organiseren we in het voorjaar en najaar een excursie.
Binnen onze fotoclub bestaan twee subgroepen, een natuurgroep en portretgroep.
Leden hebben de mogelijkheid zich aan te sluiten bij deze groepen.
Een keer per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.

Introducélidmaatschap en lidmaatschap + contributie
Het is mogelijk om de club een avond te bezoeken om de sfeer in de club te proeven.
Mocht je daarna interesse hebben om lid te worden, dan kan dat na een introductie periode
van drie maanden en kun je in die introductie periode zonder enige verplichting meedoen
aan onze activiteiten.
Om definitief toegelaten te worden is de volgende procedure van belang:
Na 3 maanden of eerder kun je aangeven om definitief lid te worden. De leden van de club
worden door het bestuur op de hoogte gesteld. Zij hebben het recht bij het bestuur hun
bezwaar tegen toelating in te dienen.
Is er vanuit de vereniging geen bezwaar tegen jouw toetreding dan bepaalt het bestuur in
overleg met je wanneer je als lid van onze vereniging wordt ingeschreven.
Voor de introductie periode van 3 maanden vragen wij een bedrag van € 15,00.
Het lidmaatschap bedraagt € 84.- per jaar ingaande in de maand wanneer je definitief lid
wordt.
Voor dit bedrag wordt je tevens aangemeld door de secretaris als lid van de Fotobond. Je
kunt dan ook deelnemen aan wedstrijden van de Fotobond.
Voor meer info over de Fotobond, zie www.fotobond.nl en http://www.fotobondlimburg.nl
Het lidmaatschapsbedrag kan worden overgemaakt naar bankrekening nummer
NL56RBRB0828962480 ten name van AFV Blerick onder vermelding van naam lid.
Op de website staat nog meer informatie over onze activiteiten: www.afv-blerick.nl
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Scansticks en karton voor passe-partouts
De leden van onze club kunnen voordelig scansticks en kartons voor passe-partouts
aanschaffen tijdens de clubavonden. (wit en zwart)
De prijzen zijn EUR 1,60 voor passe-partouts en EUR 6,50 voor de scansticks.
De kosten kunnen afgerekend worden i.o.m. de penningmeester.

Mentorschap
Nieuwe leden kunnen gebruik maken van een mentor. Dit is meestal een lid van onze
fotoclub. Een mentor kan het nieuwe lid indien hier behoefte aan is, begeleiden en/of
vragen beantwoorden op het gebied van fotografie.
Mocht een nieuw lid hier behoefte aan hebben kan hij/zijn contact opnemen met het
bestuur.

Website AFV-BLERICK
Ieder lid heeft de mogelijkheid zijn portfolio te tonen op de website van AFV-Blerick.
Hiervoor kun je contact opnemen met de webmaster.
Het portfolio bestaat uit ca. 9 foto’s.
Om de website aantrekkelijk te houden voor bezoekers zullen de portfolio’s regelmatig
moeten worden vernieuwd.
De website heeft een besloten gedeelte dat alleen voor leden toegankelijk is. Tijdens het
aangaan van het lidmaatschap zal inlogcode worden gegeven.
In dit afgesloten gedeelte staan o.a. ledenlijst, HRR, statuten, privacyverklaring enz.

E-mailadressen bestuur:
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter
Activiteitencommissie

secretaris@afvblerick.nl
penningmeester@afvblerick.nl
voorzitter@afvblerick.nl
activiteit@afvblerick.nl
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