Activiteitencommissie:
Onder deze commissie vallen:
1- Organiseren van een jaarlijkse clubexpositie
2- Datumprikkers eruit laten gaan om gezamenlijke activiteiten te ondernemen zoals
het bezoeken van exposities, samen fotograferen
3- Voorstellen en organiseren van een clubavondactiviteit b.v. avondfotografie,
analoge fotografie, fotograferen aan de hand van een opdracht
Clubexpositie:
De club wil minimaal ieder jaar een foto-expositie houden. De commissieleden regelen in
principe alles van begin tot eind voor deze expositie.
Dit betekent onder andere:
- Inplannen van 1 of 2 selectieavond op de jaaragenda aan de hand een door jullie
te bepalen expositiedatum (meestal is deze in okt/nov en wordt al vroeg door jullie
doorgegeven
- Huren/vastleggen van de expositieruimte
- Mogelijk aanvragen van subsidie
- P.r. zaken (o.a. fotobond, plaatselijke kranten, naburige clubs, flyers)
- Is er een thema of vrij werk
- Voldoende clubleden aanwezig om de ruimte te helpen in te richten en op te
ruimen
- Spreker regelen die opent
- Rekening houden met het openingstijdstip
Datumprikkers:
Gerrit (commissie beeld) geeft aan jullie door wat interessante exposities zijn om club
breed te bezoeken.
Aan de hand hiervan gaat er een datumprikker uit naar alle leden waaraan iedereen die
belangstelling heeft kan deelnemen, voor deze datumprikker is een reageertijd van
maximaal een week. Niet reageren betekent geen deelname.
Vervolgens wordt er een datum geprikt waarop de meeste leden kunnen en wordt er een
expositieapp aangemaakt. Onderling wordt dan bekeken tijdstip, vervoer etc.
Voor een dag of dagdeel samen fotograferen buiten de club om kun je op deze manier
ook een datumprikker versturen (maximaal 2 keer per jaar)
Stel een clublid heeft een voorstel voor samen fotograferen, hij/zij werkt zijn/haar idee uit
en regelt dit ook en legt het inplannen van deze afspraak via de datumprikker bij jullie
neer.
Organiseren clubavond:
Doel is dat leden op deze avonden zelf aan het werk gezet worden.
Wat betekent dit:
- Op jaaragenda deze data doorgeven aan de secretaris
- Clubleden op de hoogte stellen en uitleggen wat de bedoeling is
- Zaalruimte evt. inrichten
- Oriënteren bij andere clubs wat de mogelijkheden op dit gebied zijn
- Inventariseren van wensen bij de leden waarbij het doel is dat de leden die een
voorstel hebben dit concreet moeten hebben. Dus samen iets doen is geen optie
- Informeren bij een clublid of hij zij een presentatie wil doen m.b.t. een bepaald
onderwerp

