
Introductie
Hoe werkt het bij Bellus Imago?



Wat voor club is Bellus Imago?

 Informeel, vriendschappelijk en een steun voor je hobby fotografie

 Voor fotografen van ieder niveau, die de wens delen om zich te ontwikkelen

 Met ruimte voor een grote diversiteit in fotografie

 De club stimuleert de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van zijn leden, 

zowel fototechnisch als artistiek

 We willen elkaar verder brengen als fotograaf,

door elkaar te verrassen, enthousiast te maken, uit te dagen

en vooral: te stimuleren te fotograferen (of anders met fotografie bezig te zijn)

 We hebben actieve leden die ideeën en kennis met elkaar delen,

ook het ‘doceren’ is stimulerend

 We zijn actief lid van de Fotobond

 We ontmoeten elkaar op iedere 1e en 3e donderdag van de maand,

en soms ook nog daarbuiten



Wat doen we? 1/2
 We bespreken onze foto’s 

1e donderdag van de maand

 We bieden een podium dat je stimuleert om je werk te tonen, 
bewondering en leerzame kritiek te ontvangen
en andere leden te helpen met jouw kijk op hun foto’s 

 We zorgen voor aansprekende foto-opdrachten 
1 x jaarthema, ca. 4 kleine opdrachten

 De camera moet regelmatig uit de fototas, je bent tenslotte fotograaf!
De foto’s worden 

 We verkennen een breed scala aan fotografie

 We trekken er samen op uit
minimaal 3 keer per jaar, op donderdagavond en in weekend (1x stedentrip (dag))
1 x per 5 jaar clubweekend

 Samen fotograferen verlaagt de drempel

 We creëren momenten om te fotograferen

 We vergroten onze theoretische kennis en onze fotografische blik
1 x per 2 maanden zeepkist op besprekingsavond, 1 x per 2 maanden lezing (3e donderdag)

 We verzorgen zelf lezingen en presentaties, kort en lang

 We nodigen gastsprekers uit



Wat doen we? 2/2
 We gaan op clubavonden soms praktisch aan de slag

1 x per 2 maanden op 3e donderdag

 We nemen regelmatig de camera mee naar de club om samen 
praktische uitdagingen op te pakken 

 We treden als fotoclub naar buiten (midden in de maatschappij)
Wat op het pad komt (Cityfest), moet wel fotografische uitdaging zijn

 We zijn een onderdeel van de maatschappij 
en participeren soms in culturele evenementen  

 We organiseren minimaal 1x per jaar een expositie van ons eigen werk
1 x per jaar in de herfst

 De expositie is een mooie stok achter de deur om trots ons werk te tonen
aan familie, vrienden en kennissen, leden van andere fotoclubs en 
verder iedereen die is geïnteresseerd in fotografie

 Doel is ook: nieuwe leden werven

 Niet zo belangrijk: voorwaarde voor subsidie van gemeente

 We hebben een website om ons werk te tonen en
fotografen buiten onze club te inspireren

 Presentaties clubavonden, fotowerk leden, blog, agenda, …



Hoe zijn we georganiseerd
 Bestuur (3 tot 5 leden)

algemene leiding, formele organisatie bijeenkomsten en andere activiteiten

 Voorzitter

 Secretaris

 Penningmeester

 Bestuurslid ‘Activiteiten’

 Bestuurslid ‘Expo’

 Activiteitencommissie

inhoudelijke organisatie fotografische activiteiten, m.u.v Expositie

 Expocommissie

organisatie jaarlijkse expositie

 Kascontrolecommissie



Wat verwachten we van elkaar?
 Aanwezig op de clubavonden

 Alleen afmelden (appje naar secretaris) met goede reden

 Meedoen aan de opdrachten / meegaan met de uitstapjes

 …  maar we hebben er begrip voor als het een keertje niet lukt
(of dat deze opdracht of dit uitstapje jou niet inspireert)

 Fotowerk meenemen naar de bespreekavonden

 Fotowerk op papier

 Hoeft niet iedere keer, mag wel, graag zelfs

 Bij besprekingen ook actieve rol

 Meewerken aan Expositie

 Aanleveren vrij werk (verplicht), gepresenteerd in de stijl van de club

 Mee opbouwen, afbreken en diensten draaien

 1 of 2 keer per jaar op de zeepkist (presentatie 5 minuten)

 Eventueel meedraaien in de ledenpoule (zie volgende dia)

 Eventueel lid worden van bestuur, activiteitencommissie of expo-commissie



Voor leden, door leden
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Goed om te weten 

 Lidmaatschap per kalenderjaar

 Contributie EUR 65 / jaar (bij latere inschrijving: voor een deel van het jaar)

 Opzegging vóór 1 november

 Bij latere opzegging maakt club wel kosten, bijvoorbeeld lidmaatschap Fotobond


