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1 Welkom bij de Almeerse Foto Club 

 
Dit document is bedoeld voor (nieuwe) leden die graag willen weten hoe het er binnen de club aan toe 
gaat, wie is wat, de regels en gebruiken. Daarvoor is dit document ingedeeld in een aantal herkenbare 
blokken: 
 

Club   - de club 
- het bestuur 
- de leden  

 
Activiteiten - dinsdagavond clubavond 
  - ledenpresentaties 
  - wedstrijden 

- clubuitjes 
  - materialen 
 
Publicaties - Website 
  - Facebook 
 
Regels  - als club 
  - als clublid 
  
Overig  - foto’s afdrukken 

- passe-partout maken 
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2  Club    

- de club 

De Almeerse Foto Club is een vervolg op de fotoclub FOTO2006, een afsplitsing van de Fotoclub Almere.  
 
Wij zijn een laagdrempelige club waarin op een positieve manier proberen samen te fotograferen en 
kennis op te doen. Daarbij staat een ongedwongen onderlinge samenwerking voorop. Hoewel het ene lid 
natuurlijk meer ervaren en/of technisch beter onderlegd is dan een ander lid is het streven zoveel 
mogelijk van elkaar te kunnen leren en elkaar te kunnen uitdagen tot betere foto’s. Er is geen indeling 
van de leden in diverse (sub)groepen: iedereen heeft dezelfde rechten en plichten. 
 
De Foto Club is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als een stichting. Daardoor is de Fotoclub een 
juridische entiteit met een bestuur, statuten en een reglement. Er kan dus namens de Fotoclub 
gehandeld worden in het economische verkeer. Als zodanig huren wij bijvoorbeeld een zaal van de 
gemeente Almere voor de clubavonden en innen wij contributie. Het bestuur is verantwoordelijk voor de 
handelingen van de Fotoclub in het economisch verkeer. 
 
De Fotoclub heeft statuten en een reglement. Daarin staat hoe onze club is georganiseerd en wat de 
basisregels zijn voor de club en de leden.  Lees deze zorgvuldig: als lid wordt je geacht de inhoud te 
kennen en waar nodig toe te passen. Zie voor deze documenten onze website. 
 
 

- het bestuur 

Het bestuur bestaat uit drie leden: voorzitter, secretaris/penningmeester en algemeen lid. 
Zie de huidige samenstelling op onze website. Je kunt hen altijd even aanschieten met vragen, 
opmerkingen, ideeën, etc 
 
 

- programma commissie 

Er is een programmacommissie benoemd die, samen met het bestuur, zorgt voor de invulling van het 
activiteitenprogramma van de Fotoclub. Zie voor uitleg van doel en werkwijze het Reglement. 
De huidige samenstelling vind je op onze website. Deze samenstelling wordt 1x per jaar op de Algemene 
Ledenvergadering vastgesteld. Ook hen kun je altijd even aanschieten met vragen, opmerkingen, ideeën, 
etc 
 

  

http://www.almeersefotoclub.nl/wie-zijn-wij/club
http://www.almeersefotoclub.nl/wie-zijn-wij/bestuur-2
http://www.almeersefotoclub.nl/images/stories/Bestanden/AFC%20-%20Huishoudelijk%20reglement.pdf
http://www.almeersefotoclub.nl/wie-zijn-wij/commissies-2
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- de leden  

En uiteraard draait het allemaal om de leden! Zij vormen samen de Fotoclub. De huidige leden vind je op 
de website. Bekijk het “smoelenboek” regelmatig, het zal je helpen iedereen bij naam te (her)kennen. 
 
Je kunt ten allen tijde andere leden benaderen met inhoudelijke vragen, camera ondersteuning etc. Het 
“smoelenboek” is ook bedoeld om bijvoorbeeld aan te geven welke camera je in gebruik hebt en wat je 
interessegebieden zijn. Dat kan helpen om een vraag aan het juiste medelid te kunnen stellen. 
 
Het is verplicht een pasfoto te leveren voor dit smoelenboek: ieder lid kan daardoor zijn medeleden 
beter herkennen. Afwijkingen om persoonlijke reden alleen in overleg met het bestuur. Formaat 
200x300px staand, af te stemmen met de webmaster en zelf te uploaden via het ledenmenu.  
Zie hiervoor het AFC Instructies Website.  
 
Als lid van de Fotoclub heb je natuurlijk rechten en plichten. Zie hiervoor ook de statuten en het 
reglement. De rechten zijn met name deelname aan alle activiteiten, de plichten ook zelf een bijdrage te 
leveren. Uit het Reglement: 

Van alle leden mag worden verwacht, dat zij waar mogelijk de Foto Club ondersteunen: 
a. Door het aangeven van ideeën voor het programma, uitjes, doe-dagen en gastsprekers; 
b. Door deel te nemen aan clubwedstrijden, externe exposities en/of wedstrijden; 
c. Door de andere leden waar mogelijk te stimuleren met opbouwende kritiek; 
d. Door bij toerbeurt beschikbaar te zijn voor diverse algemene activiteiten 
e. Door waar mogelijk de Foto Club positief naar buiten te brengen. 

 
We houden ons daarbij aan een aantal basisregels. Zie de paragraaf Gedragsregels. 
 
Een maal per jaar wordt een Algemene ledenvergadering gehouden.  
Zie voor het hoe en wat de Statuten hoofdstuk 3. 
  

http://www.almeersefotoclub.nl/wie-zijn-wij/leden-2
http://www.almeersefotoclub.nl/images/stories/Bestanden/AFC%20-%20Instructie%20Website.pdf
http://www.almeersefotoclub.nl/images/stories/Bestanden/AFC%20-%20Statuten.pdf
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3  Activiteiten   

- dinsdagavond clubavond 

Iedere dinsdagavond houden we clubavond op onze locatie in Annapark. Zie voor locatie en 
bereikbaarheid onze website.   
 
We gebruiken daarvoor de eerste zaal links de gang in na binnenkomst, groot genoeg voor allerlei 
activiteiten. Bij binnenkomst rechts is de Gasterij, waar allerlei drankjes genuttigd kunnen worden. De 
clubleden verzamelen zich hier voor aanvang van de clubavond voor een bakje koffie of thee. Ook in de 
pauze en/of na afloop wordt hier nog vaak een drankje genuttigd. Dit uiteraard geheel zonder 
verplichting en naar eigen keuze.  
 
De clubavond kent een eigen programma van allerlei verschillende activiteiten. Zie het huidige 
programma op onze website. Vragen/opmerkingen over dit programma (of voorstellen voor activiteiten) 
graag direct opnemen met de programma commissie. 
 
Deelname aan de clubavonden is niet verplicht, maar wordt wel zeer gewaardeerd. Er is geen aan- of 
afmeld verplichting. Wel is het natuurlijk zo, dat clubavonden alleen kunnen slagen als er voldoende 
leden aanwezig zijn. We gaan er dan ook van uit dat je meer dan de helft van de avonden aanwezig kunt 
zijn om ook jou bijdrage aan de clubactiviteiten te kunnen leveren. Meld langere afwezigheid even bij de 
voorzitter, dan hoeven we ons minder zorgen te maken! 
 
Activiteiten waar jou aanwezigheid in het programma vermeldt zijn en/of noodzakelijk zijn kunnen alleen 
(tijdig!) worden verzet in overleg met de programmacommissie.  
 

- wedstrijden 

Binnen de club houden we een maal per maand de zg “Foto van de Maand” wedstrijd. Zie voor de 
bijbehorende regels het Reglement artikel 24.  
 
Deelname is belangrijker dan winnen! Doe dus vooral mee en maak een voor jou mooie foto die het 
onderwerp van de wedstrijd het best weergeeft. Verzin wat origineels en zorg dat de technische kwaliteit 
op z’n minst in orde is. En denk niet dat je nog te kort lid bent: vaak winnen nieuwe leden met een 
originele foto. 
 
Het is de bedoeling dat de foto’s anoniem worden neergelegd.  Je mag als je dat wilt de foto voorzien van 
een papiertje met <titel> + <omschrijving van max 50 woorden>. Gebruik hiervoor de standaard template 
beschikbaar op onze website.  Dit kan helpen te verduidelijken wat je bedoeld hebt met je foto.  
 

http://www.almeersefotoclub.nl/index.php/wie-zijn-wij/club
http://www.almeersefotoclub.nl/index.php/wie-zijn-wij/club
http://www.almeersefotoclub.nl/index.php/wat-doen-wij/clubavonden
http://almeersefotoclub.nl/images/stories/Bestanden/Programma.pdf
http://www.almeersefotoclub.nl/wie-zijn-wij/commissies-2
http://www.almeersefotoclub.nl/images/stories/Bestanden/AFC%20-%20Huishoudelijk%20reglement.pdf
http://www.almeersefotoclub.nl/images/stories/Bestanden/FOTO%20bijschrift.xls
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We werken met een ledenbeoordeling en een fotobespreking. Op een stembriefje kun je als lid dan je 
punten geven. Het gaat daarbij om onderwerp, originaliteit en kwaliteit. Foto’s die onbedoeld onscherp 
zijn of niet aan het onderwerp voldoen verdienen geen punten, maar de beoordeling is en blijft een 
persoonlijke zaak. Het is helemaal aan jou je eigen top-foto’s te beoordelen.  Uiteraard mag je je eigen 
foto geen punten geven! Zie voor verdere uitleg het document AFC – Instructie Fotobeoordeling.  

Het is zeker spannend wat de overige clubleden en de bespreekgroep van je foto vonden, maar het is niet 
erg om niet te winnen: dat overkomt de meeste leden ☺ 
 
Alle “Foto’s van de Maand” tezamen leveren en ranglijst op voor de “Fotograaf van het Jaar” die na de 
laatste wedstrijd bekend wordt gemaakt. De “Foto van het Jaar” is de best-beoordeelde winnaar over alle 
Foto van de Maand wedstrijden van het seizoen. 
 
Soms kan de Fotoclub deelnemen aan externe wedstrijden of activiteiten van andere Fotoclubs of 
Gemeentelijke instellingen. In dat geval worden de leden tijdig door het bestuur geïnformeerd hoe en 
wat.  

- clubuitjes 

De club heeft een aantal “Uitjes” opgenomen in het programma.   Dit zijn clubactiviteiten ergens in 
Nederland en soms in België, waarbij je met een groep leden “ergens” gaat fotograferen. Zie het 
programma voor de details. Navraag kan altijd bij de Programmacommissie. Vaak wordt er samen 
gereden vanaf de parkeerplaats van Annapark. Kosten van vervoer, eventuele entrees en versnaperingen 
zijn voor eigen rekening. Als je meerijdt stem de kosten dan even af met je chauffeur. 
 
Sinds seizoen 2015/2016 hebben we ook een foto-weekend ergens in mei/juni waarbij met clubleden een 
weekend met twee overnachtingen wordt gebivakkeerd in een groot vakantiehuis. Een zeker aan te 
raden activiteit vol groepsgevoel en fotografie. Zie ook hiervoor het programma. 
 
Het is ook mogelijk mee te doen aan activiteiten die je afspreekt met andere clubleden en/of die je zelf 
organiseert . Het staat de clubleden geheel vrij op eigen houtje en/of samen met anderen activiteiten te 
organiseren. Als een activiteit niet voorkomt in het jaarprogramma heeft de club ook geen bemoeienis 
met de organisatie. In dat geval moet je contact opnemen met het organiserend lid.  
Vaak wordt Facebook gebruikt om activiteiten voor te stellen en/of afspraken te maken. 

 

- materialen 

De Fotoclub heeft een beperkt aantal hulpmiddelen. Deze worden opgeslagen in een kast op Annapark. 
De “Materiaal beheerder” beheert deze materialen en de toegang tot de kast. Aanwezig zijn een laptop, 
beamer, groot scherm, passe-partouts en fotolijsten. Daarnaast nog wat lectuur en klein spulleboel.   

http://almeersefotoclub.nl/images/stories/Bestanden/Programma.pdf
http://www.facebook.com/groups/233892469972254/
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4  Publicaties   

- website 

De website www.almeersefotoclub.nl is het visitekaartje van de Foto Club. De informatie op de website is 
statisch van aard: informatie over de club, programma, leden-portfolio’s, etc.  
Voor actuele informatie worden Facebook of e-mail gebruikt. Omdat niet iedereen Facebook gebruikt 
wordt communicatie van het bestuur naar de leden altijd via e-mail verspreid.  
 
E-mails naar andere clubleden altijd via het zg BCC vakje: dan voorkom je dat e-mail adressen van 
medeleden opgepakt kunnen worden door spammers. Let op dat e-mails “aan alle leden” alleen via de 
secretaris verspreid mogen worden om te verzekeren dat alle alleen actieve leden de mail ontvangen. 
 
De kwaliteit en neutraliteit van onze website is dus belangrijk. Daarom zal de website niet worden benut 
voor promotie/propaganda voor andere doelen dan de Foto Club zelf. Het is dus niet toegestaan de 
website te gebruiken voor commerciële of politieke doelen.  
 
De website als promotiekanaal voor de Foto Club wordt technisch beheerd door de WebMaster, plus een 
“Content beheerder” voor de algemene inhoud. Vraag het bestuur indien je daar meer over wilt weten. 
 
Zie voor gebruikershandleiding: de AFC Instructie Website. 
 
De website kent een persoonlijk gedeelte, alleen te bereiken via het inlogscherm met een 
gebruikersnaam/password welke door de websitebeheerder is verstrekt. In dit gedeelte kunnen de leden 
eigen foto’s en aanvullende informatie over zichzelf publiceren.  
 
Het ledengedeelte wordt ook gebruik voor interne (niet openbare) informatie. Deze ledenlijst wordt 
verspreidt via de mail en gebruikt om onderlinge bereikbaarheid te verzekeren. Het is niet mogelijk 
anoniem aan de Fotoclub deel te nemen. In ieder geval dienen pasfoto, naam, adres en e-mail bij de club 
bekend te zijn. Verspreid nooit informatie over leden aan buitenstaanders. Dit is verboden in de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. 
 
Gebruik dit ledengedeelte om de Foto Club en jezelf als fotograaf te etaleren. Daarvoor kunnen tot 500 
eigen foto’s worden geplaatst. Gebruik je mooiste foto’s, ze hoeven niet perse recent te zijn. Het is voor 
leden toegestaan in hun persoonlijke informatie door te linken naar de eigen Facebook pagina’s en/of 
eigen persoonlijke website(s). Let op: houd je privacy in de gaten!  
 
Ook kun je je eigen camera’s, interesses en expertises delen. Dit is vooral belangrijk voor de andere leden 
om te weten wat iedereen heeft/weet. Dan kun je snel een specifieke vraag aan het juiste lid stellen. 
 

http://www.almeersefotoclub.nl/
http://www.almeersefotoclub.nl/images/stories/Bestanden/AFC%20-%20Instructie%20Website.pdf


Almeerse Foto Club introductie                                     v2.6 

01-10-2020 Pagina 7 van 9 

De website wordt ook gebruikt voor het publiceren van de uitslagen van (onderlinge) fotowedstrijden. 
Alle leden geven bij deelname aan deze wedstrijden impliciet toestemming aan de Foto Club om de 
deelnemende foto’s te plaatsen op de website en leveren daartoe de juiste foto aan de 
websitebeheerder. Je kunt dit doen via een optie in het ledenmenu op de website. 
 

- facebook 

De Almeerse Foto Club heeft een aantal eigen groepen op Facebook:  
 
Algemene openbare groep: http://www.facebook.com/groups/233892469972254/  
Deze groep is, net als de website, openbaar en voor iedereen te bekijken. Deze openbare Facebook-
groep is bedoeld voor actuele onderwerpen, recente foto’s en fototripjes, informatievoorziening, etc.  
Let op: ook deze groep is een openbaar visitekaartje voor de Foto Club! Gebruik deze groep dus alleen 
om de Fotoclub te promoten, dus niet voor vragen of opmerkingen binnen de Club. 
Alleen leden van de Facebook-groep hebben publicatierechten. Deze leden worden toegevoegd door de 
beheerders, die daarvoor de leden persoonlijk uitnodigen of daarvoor een aanvraag ontvangen van een 
clublid. Let op dat de leden van de Facebook groep soms nog geen of geen lid meer zijn van de Fotoclub, 
maar lid kunnen zijn van de Facebook groep om de promotie van de Fotoclub te optimaliseren.  
 
Algemene gesloten groep: http://www.facebook.com/groups/145364705594971/ 
Deze groep is bedoeld alleen voor leden van de Foto Club om onderling informatie / vragen / 
uitnodigingen uit te wisselen die alleen voor leden van de Foto Club bedoeld zijn. Uiteraard kunnen ook 
hier recente foto’s en fototripjes worden gepubliceerd als je vind dat het alleen de clubleden aangaat. 
Deze groep is geen visitekaartje en mag zo technisch of gedetailleerd zijn als maar nodig is. Om lid te 
worden van deze groep zie AFC Instructie Facebook 

 
Enige tijdelijke groepen 
Deze groepen worden benut voor mentorschappen, etc. Gebruik en lidmaatschap alleen via het bestuur 
en/of de mentoren. 
 

Zie voor Facebook gebruikershandleiding: de AFC Instructie Facebook 

  

http://www.facebook.com/groups/233892469972254/
http://www.facebook.com/groups/145364705594971/
http://www.almeersefotoclub.nl/images/stories/Bestanden/AFC%20-%20Instructie%20Facebook.pdf
http://www.almeersefotoclub.nl/images/stories/Bestanden/AFC%20-%20Instructie%20Facebook.pdf
http://www.almeersefotoclub.nl/images/stories/Bestanden/AFC%20-%20Instructie%20Facebook.pdf
http://www.almeersefotoclub.nl/images/stories/Bestanden/AFC%20-%20Instructie%20Facebook.pdf
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5  Gedragsregels  

Om als Fotoclub te kunnen bestaan en op een goede manier met elkaar om te gaan zijn er uiteraard een 
aantal regels.  Ieder lid wordt geacht zich hieraan te houden. Klachten of opmerkingen over medeleden 
rechtstreeks met betrokkenen bespreken, maar mocht dat lastig zijn dan altijd het bestuur inlichten. Het 
bestuur zal deze klachten discreet behandelen en waar nodig maatregelen nemen. Het belang van de 
Fotoclub heeft daarbij prioriteit, rekening houdend met belangen van alle betrokken leden. 

- als club 

Wel Faciliteren van club(leden) om het maximale uit onze hobby te halen. 
 Waarborgen voortbestaan van de club en noodzakelijke middelen daartoe. 

Ons te houden aan alle wettelijke bepalingen mbt openbare fotografie en copyrights. 
 
Niet Faciliteren van activiteiten buiten de fotografie. 

Zich bemoeien met politiek en openbare meningsvorming buiten de fotografie. 
Zich bemoeien met de privélevens van de leden. 
 

- als clublid 

Wel Ondersteunen club en medeleden om het maximale uit onze hobby te halen. 
 Correct en beschaafd te zijn in onderlinge omgang, taalgebruik en kleding. 
 Positief kritisch te zijn met als doel verbetering van foto’s van medeleden. 
 Toestemming vragen als je iets publiceert waar medeleden eigenaar of onderwerp zijn.  
 
Niet Bezig te zijn met mobiel, smart phone or tablet tijdens presentaties van leden/gasten 

Schelden, ruzie zoeken, beledigen, discrimineren, negeren van andere leden. 
 Negatief kritisch te zijn met als doel kleineren van medeleden. 
 Schunnig, obsceen, beledigend, kwetsend of gruwelijk materiaal gebruiken. 
 Schenden van privacy van medeleden, publiceren compromitterend materiaal. 
 Club, clubavonden of relatie met medeleden gebruiken voor politieke of commerciële activiteiten. 
 
Schending van deze gedragsregels voor clubleden kan leiden tot ontzegging van het lidmaatschap van de 
Foto Club conform statuten artikel 13 lid 4.  
 
Er zijn ook externe gedragsregels, zoals de zeer uitgebreide Gedragsregels Natuurfotografie van 
Natuurmonumenten. De Fotoclub heeft geen bemoeienis met deze regels maar kan ze van harte 
aanbevelen!   

http://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Gedragscode_natuurfotografie_-_Natuurmonumenten_def.pdf
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6  Overig    

- foto’s afdrukken 

Voor alle wedstrijden van de Fotoclub zijn afdrukken (normaliter 20x30 cm) noodzakelijk. Hiervoor zijn 
een aantal opties: 
- Zelf afdrukken op een eigen printer. Let op, niet iedere printer levert voldoende fotokwaliteit en soms 

heb je last van kleurafwijkingen. Maar als je een goede printer hebt is dit een optie. 
- Snelservices, zoals Mediamarkt, Kruidvat of Hema. Vaak heel redelijke kwaliteit voor een redelijke 

prijs. Kan direct worden afgehaald.  
- Internet services, zoals profotonet.nl. Vaak de beste kwaliteit, maar inzenden/verzenden duurt een 

paar dagen en de prijs is wat hoger.  Zie de links op onze website voor de gebruikte internet 
fotoservices 

 
Raak de foto’s niet aan: vingers geven vaak vette afdrukken en die krijg je niet meer weg. Vieze vette 
foto’s maken weinig kans op een fotowedstrijd. Gebruik waar nodig dunne handschoenen als je foto’s 
verwerkt of inlijst. 
 

- passe-partout maken 

Bij alle wedstrijden van de Fotoclub zijn passe-partouts van 40x50 cm verplicht. Dit is een kartonnen lijst 
van meestal grijs, wit of zwart karton waarin het gat voor een foto met speciaal materiaal schuin is 
uitgesneden. Koop hiervoor een z.g. passe-partoutsnijder, bijvoorbeeld van Logan.  Deze is te verkrijgen 
bij alle hobbyzaken. 
 
De instructie hoe je een passe-partout moet maken wordt op verzoek gegeven door medeleden. 
Er is ook een A4’tje beschikbaar met de te gebruiken standaard maten.  Zie ook de info op onze website. 
 

- “Lief & Leed” 

In de laatste jaarvergadering is bepaald dat in geval van ernstige ziekte vanuit de club actie wordt 
ondernomen naar het getroffen lid. Graag aangeven bij de voorzitter zodra dat bij jou bekend is. 
Wanneer je als lid door omstandigheden niet meer kunt deelnemen of graag bezoek zou willen 
ontvangen bij bijvoorbeeld ziekte graag zelf even aangeven bij de voorzitter. Het is erg lastig om ieder lid 
“in de gaten te houden” of het wel goed met haar/hem gaat en of er aandacht nodig is omdat we geen 
aan-/afmeld plicht hebben voor de clubavonden. 
 
Heel veel (foto)plezier bij onze Fotoclub! 

http://www.almeersefotoclub.nl/index.php/links
http://www.almeersefotoclub.nl/images/stories/Bestanden/Passe%20Partout%20maten.doc

