Sprekerscommissie
De sprekerscommissie zorgt voor de invulling van de clubavonden waarop een
spreker zijn verhaal komt vertellen. Het lid zijn van de sprekerscommissie houdt in
dat je:
-

-

-

-

Een spreker uitzoekt met elkaar, hierbij is het raadzaam om even te kijken wat
we de afgelopen tijd gehad hebben. Zo kun je veel verscheidenheid en voor
elk wat wils laten passeren in een jaar.
De spreker benaderd en afspraken maakt over wat hij/zij gaat vertellen, of er
materiaal nodig is dat wij moeten regelen (beamer, scherm enz.).
Afspraken maken met de spreker over de vergoeding (richtlijn: de standaard
vergoeding voor sprekers via de fotobond is 100,- ex reiskosten)
Terugkoppeling en afstemming met het bestuur of spreker geboekt kan
worden i.v.m. budget.
Geldbedrag wat je nodig hebt aan de penningmeester door geven
voorafgaand aan de clubavond waarop de spreker komt zodat de
penningmeester het geld kan mee nemen.
Ontvangen van de spreker op de betreffende avond, zorgen voor de
verzorging van de spreker (kosten kunnen bij de penningmeester
gedeclareerd worden).
Indien gewenst door de spreker een korte introductie voorafgaand aan de
presentatie.
Afsluitend een woordje van dank en de financiële afhandeling.

Tips bij het zoeken van sprekers:
-

-

-

-

Noteer voor jezelf namen die je interessant zou vinden of die voor de club
interessant zouden kunnen zijn. Hiermee leg je een soort potje met potentiele
sprekers aan. Of het haalbaar en betaalbaar is kan later uitgezocht worden.
Begin bijtijds met zoeken naar een spreker! Alles op het laatste moment
organiseren werkt niet lekker, en komt op de spreker niet professioneel over.
Als je de tijd neemt kun je je ook even rustig oriënteren en een bewuste keuze
maken in welke mensen je wilt benaderen als spreker.
Bekijk de interne sprekerslijst op de site van de fotobond.
Bekijk de externe sprekerslijst op de site van de fotobond.
(http://fotobond.nl/informatie/informatie-voor-fotoclubs/)
Externe sprekers worden vaak uitgenodigd via de Afdeling of in een
samenwerkingsverband van meerdere clubs. Bijkomend voordeel is dat er
vanuit de bond ook een vergoeding is als er samen met anderen een spreker
geboekt wordt.

