INSCHRIJFFORMULIER
Fotoclub Bellus Imago
Ledenadministratie: Gebr. de Koningplantsoen 17, 5583 EM Waalre,
T: 06-13029383,
E: fotoclubbellusimago@gmail.com
W: www.fotoclubbellusimago.nl

Ja, ik wil lid worden van Fotoclub Bellus Imago
Mijn gegevens:
Naam en voorletters :_____________________________________________________________M/V
Voornaam ________________________________________________________________________
Adres :___________________________________________________________________________
Postcode :________________________________________________________________________
Plaatsnaam :______________________________________________________________________
Geboortedatum :___________________________________________________________________
Telefoon :_________________________________________________________________________
E-mail :___________________________________________________________________________

Ik,
·
·
·

weet dat het lidmaatschap voor 1 jaar, van januari tot januari, geldt en stilzwijgend wordt
verlengd;
weet dat het lidmaatschap € 65,00 per jaar kost;
ben in het bezit en op de hoogte van het huishoudelijk reglement (te downloaden via
www.fotoclubbellusimago.nl);

Ondertekening

:

Opsturen (incl. ingevuld formulier) aan:
Fotoclub Bellus Imago
t.a.v. André Herst
Gebr. de Koningplantsoen 17
5583 EM Waalre
NB. Persoonsgegevens, zoals verstrekt in dit formulier, zullen alleen gebruikt worden binnen Fotoclub Bellus Imago.

Vragenlijst
Ingevuld door:________________

De volgende activiteiten zijn denkbaar bij de fotoclub.
Wil je aangeven of je dat onmisbaar, neutraal, of onnodig vindt?

Onmisbaar
Fotobespreking van werk van leden
Deelnemen aan fotowedstrijden
Tentoonstellingen in de stad en regio
Meedoen aan landelijke activiteiten
Excursies naar fotofestivals
Fototochten met de club maken
Projecten in samenwerking met anderen
Uitwisselingen met fotoclubs uit de regio
Sprekers uitnodigen
Fotocursussen organiseren voor leden
Fotocursussen geven aan nieuwe leden
Onderlinge fotowedstrijden houden
Technische tips uitwisselen
Elkaar artistiek helpen ontwikkelen
Docent of mentor af en toe aanstellen
Foto-opdrachten voor de gemeente
aannemen
Onderlinge fotografeeravonden organiseren
Fotomodellen uitnodigen voor workshops
Eindejaarsafsluiting met barbeque (juni)
Clubwebsite
Clubblad
Thema’s behandelen
Portfolio-bijeenkomsten

Neutraal

Onnodig

Kan je aangeven wat voor soort(en) fotografie jouw voorkeur zal hebben, binnen de club?
o Op pad met je camera in Nederland
o Reisfotografie
o Journalistiek en reportage
o Esthetische en technisch perfecte opnames maken
o Luxe afdrukken maken
o Beeldmanipulatie (bv met Photoshop)
o Artistieke fotografie door nieuwe presentatievormen
o Vervreemdende of experimentele fotografie
o Wervende of politieke fotografie
o Documentaire fotografie
Welke soort onderwerpen spreken je het meest aan?
o Landschap, natuur, dieren of het weer
o Stadslandschap, architectuur, interieurs
o Stillevens, voorwerpen
o Portret, zelfportret, groepsportret
o Glamour, modelfotografie
o Mensen in actie, gebeurtenissen, show en candid
o Kleur, vorm en sfeer
o Fantasiebeelden, montage, abstract
Kan je iets zeggen over je eigen fotografische ervaring?
o Fotografeer je met een digitale camera?
JA / NEE
o
Merk en type camera:
o Compactcamera
o Spiegelreflex
o Telefooncamera
o Overig, nl___________________________________________
Verwerk je thuis zelf je foto’s in bv. Photoshop? JA / NEE
Druk je zelf foto’s af?
o Printer
o Doka
Hoe lang fotografeer al serieus?

_____ jr.

Hoe heb je leren fotograferen?
onog niet
ozelfstudie
ocursus nl:_______________________________
ofotoclub nl:______________________________
ostudie of opleiding nl:______________________
Hebben mensen jouw foto’s al eens in het openbaar gezien of beoordeeld?
oop je eigen website
oop een tentoonstelling nl:___________________
oin een wedstrijd nl:________________________
oin een blad nl:____________________________
oop een portfoliobespreking

oop een lezing door jezelf
otijdens lessen door jezelf
In de vereniging doen en organiseren de leden samen de leuke dingen.
In welke werkgroep of functie zou je iets kunnen of willen doen voor de club?
o Werkgroep tentoonstellingen
(bedenken en uitvoeren)
o Werkgroep cursussen
(sprekers regelen, lessen organiseren)
o Werkgroep fototochten en excursies
(uitstapjes en fotoprojecten)
o Werkgroep organisatie intern
(het clubgebeuren)
o Werkgroep communicatie
(aankondigingen, website, oproepen)
o Programmacommissie
(vaststellen van de jaarkalender)
o Bestuur
(penningen, post en voorzitter)
o Projectgroep
(allerlei zaken in relatie met de buitenwereld)
o ADVISEUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kan je aangeven wat in algemeenheid jouw redenen zouden zijn om je aan te sluiten bij de fotoclub?
o Ik wil mijn mooiste foto’s graag aan anderen laten zien en hun reactie horen.
o Ik wil graag gestimuleerd worden om aan de slag te gaan.
o Ik wil leren hoe ik betere foto’s kan maken.
o Ik wil mijn camera beter leren bedienen (Diafragma, Sluitertijd, ISO)
o Ik wil ontdekken wat ik met fotografie allemaal kan doen.
o Fotograferen is al lang mijn lust en leven. Ik wil aan alles meedoen.
o Via de fotoclub kan ik meedoen aan tentoonstellingen en leuke projecten.
o Via de fotoclub kom ik in contact met mensen uit andere delen van het land.
o Samen kan je activiteiten doen waar je alleen niet aan toe komt.
o Ik wil graag met andere fotografen er op uit gaan.
o Ik wil met deze club veel voor de stad betekenen.
o Ik praat graag over foto’s en over fotografie.
o Fotograferen is een prachtige techniek en leer graag bij van clubgenoten.
o Fotograferen doe je alleen, praten doe je samen.
o De fotoclub is voor mij een kans om interessante sprekers te ontmoeten.
o Ik kan iets bijzonders en dat deel ik graag met anderen.
o Ik hou van organiseren, samen bezig zijn.
o Ik wil nieuwe dingen leren.
o Samen heb je meer lef, dus gebeurt er meer.
o______________________
o______________________

