
 

 

 

Jaarverslag FC Borne over het jaar 2017. 

 

Het jaar 2017 werd gekenmerkt als het jaar van groei in ledenaantal van FC Borne. In het afgelopen 

jaar hebben wij 8 nieuwe leden mogen begroeten. Door deze toename van leden heeft het bestuur 

zich genoodzaakt gezien om een ledenstop in te voeren om de samenhang binnen FC Borne te 

waarborgen.  

De begeleiding van deze nieuwe leden is, door het grote aantal,  enigszins onder druk komen te staan 

en dit wordt in 2018 verder opgepakt. Tevens is door de hoeveelheid nieuwe leden de behoefte 

ontstaan voor het maken van een nieuw smoelenboek.  Veel nieuwe en oude leden kennen elkaar 

niet van naam en gezicht en daarom zal op korte termijn het smoelenboek worden gerealiseerd. 

Bestuurlijk gezien is de FC Borne in een rustig vaarwater terecht gekomen, het bestuur bestaat nu uit 

4 leden terwijl een aantal van 5 leden gewenst is. De werkzaamheden zouden binnen het bestuur, 

indien bestaand  uit 5 leden,  evenwichtiger kunnen worden verdeeld. Volgend jaar zijn twee (2) 

leden van het zittend bestuur aftredend en NIET herkiesbaar. De pogingen van het bestuur om leden 

te interesseren voor een functie binnen het bestuur hebben nog niet tot het beoogde resultaat 

geleid. 

Wat betreft de communicatie en informatieverstrekking naar de leden toe: de nieuwe website van 

FC Borne is nu 1,5 jaar online en daar waar nodig wordt de website aangepast en verbeterd. De 

reacties zijn overwegend positief, sommige leden hebben moeten wennen aan deze vorm van 

communicatie, helaas bezoeken enkele leden de website niet regelmatig waardoor zij belangrijke 

informatie missen. De doelstelling om de website zeer actueel te houden is, naar oordeel van het 

bestuur, behaald en zal in de toekomst ook gewaarborgd dienen te blijven. 

Gedurende het jaar is een nieuwe beamer aangeschaft welke op dit moment qua prijs/kwaliteit 

volledig voorziet in de eisen die benodigd zijn om foto’s op hun juiste waarde te kunnen beoordelen. 

Goede resolutie, kleurweergave en helderheid waren het uitgangspunt voor de keuze van een 

beamer. Tevens zijn de TL buizen in de lichtamaturen vervangen voor exemplaren die de kleur van 

daglicht benaderen ( 5600 Kelvin). Deze veranderingen zijn door de leden van FC Borne positief 

ontvangen. 

De fotobespreking avonden verlopen volgens een bepaalde methode: foto’s die zijn afgedrukt 

worden voor de bespreking op een aantal tafels getoond, digitaal aangeleverde foto’s (vooraf 

toegestuurd aan de secretaris) worden via een presentatie op de beamer vertoond.  De leden krijgen 

vooraf de tijd om de foto’s te bekijken en hun mening te vormen. Tijdens de fotobespreking zelf 

krijgt een persoon het woord om , volgens de methode “over foto’s gesproken” zijn/haar mening te 

geven.  Het staat iedereen vrij (het wordt zelfs aangemoedigd) om zijn/haar mening te geven over 



 

 

een foto indien hij/zij het niet eens is met hetgeen wordt verkondigd, maar wel onderbouwd met 

steekhoudende argumenten. Door de aanschaf van een nieuwe beamer is de animo om meer foto’s 

digitaal in te sturen en te bespreken toegenomen. Het bestuur is de mening toegedaan dat het 

digitaal bespreken drempelverlagend heeft gewerkt t.o.v. bespreken van geprinte foto’s (kosten). 

Gedurende dit jaar is besloten om twee foto’s per lid op een bijenkomstavond te laten bespreken 

en/of een serie van 3 foto’s minimaal.   

In het afgelopen jaar hebben twee sprekers (Pieter van Leeuwen en Stan Kerlen) een lezing verzorgd. 

De lezing van Pieter van Leeuwen is in samenwerking met Fotogroep Windmolenbroek 

georganiseerd en door het verkrijgen van een subsidie van de afdeling Fotobond Twente kon deze 

lezing plaatsvinden in de grote zaal van het Kulturhüs en voor alle leden die lid waren van de diverse 

fotoclubs van de afdeling Fotobond Twente was de toegang gratis. Zeer teleurstellend was dat de 

lezing de vooraf hoge verwachtingen niet kon waarmaken. De spreker is hierop aangesproken. De 

tweede lezing van Stan Kerlen was alleen bedoeld voor de leden van de FC Borne. 

De organisatie van de fotocaféavonden is over genomen door Egbert van Doorn en Henk Berends. De 

avond bestaat uit twee gedeelten: voor de pauze een gemeenschappelijk deel waarin elke maand 

een thema wordt behandeld en video’s ter inspiratie worden vertoond, na de pauze kunnen leden in 

kleine groepjes  praten over allerlei zaken , fototechnisch, methodes van beeldbewerking, uitleg van 

camera’s. Een kleine groep, naar de mening van het bestuur, is beter geschikt om deze onderwerpen 

te bespreken dan gezamenlijk in een grote massale groep. Workshops, in een klein verband kunnen 

ook worden gegeven.  

In 2017  is voor de eerste keer geëxperimenteerd met, naast de traditionele manier, een alternatieve 

manier van exposeren. De bezoekers van de expositie zowel de leden van FC Borne  waren zeer 

positief over deze vorm van exposeren, daardoor is besloten deze manier van expositie in 2018 een 

vervolg te geven.  De introductie van de publieksprijs in 2017 is niet geheel naar verwachting goed 

verlopen, de uitvoering is nog voor verbetering vatbaar. 

Het geven van de cursus fotografie in het afgelopen jaar was bijzonder succesvol.  De doelstellingen, 

financiële injectie vereniging en nieuwe leden werven, werden gehaald. In de tweede helft van 2018 

wordt deze cursus herhaald, op dit moment zijn er 6 personen die belangstelling hebben voor het 

volgen van deze cursus. Het ledenaantal van FC Borne is in 2017 met 8 toegenomen tot 42 leden, 2 

leden hebben in 2017 hun lidmaatschap opgezegd en op de wachtlijst lidmaatschap FC Borne staan 

nog 2 personen. 

Diverse leden hebben aangegeven zich beschikbaar te willen stellen voor het verlenen van hand- en 

spandiensten voor op- en afbouw expositie, het organiseren van uitjes en het begeleiden van nieuwe 

leden. Het bestuur is zeer verheugd met al deze aanmeldingen en is dan ook van mening dat deze 

vele aanmeldingen een goede afspiegeling geven van de sfeer binnen de fotoclub en betrokkenheid 

van de leden bij de fotoclub. Aan het fotoclub uitje (weekend Den Haag) hebben 16 leden 

deelgenomen. De organisatie van dit weekend lag in handen van Henk Berends, Sylvia Fiechter en 

Chris Geurts. Voor het komende jaar wordt een weekend naar het Ruhrgebied in Duitsland 

georganiseerd. 

De fotoclub en haar leden zijn het afgelopen jaar actief geweest met deelname aan landelijke- en 

regionale fotowedstrijden. Als vereniging haalden we in de Afdelingswedstrijd (tegenhanger van de 

landelijke fotobondswedstrijd)  de derde plaats. Opvallend bij Fotoclub Borne was een groot aantal 

foto’s met een relatief hoge beoordeling, maar helaas geen individuele uitschieters dit jaar. Bij de 

Foto Regionaal 2017 ( tegenhanger Foto Nationaal) werden door de leden van FC Borne geen prijzen 

behaald. Bij de Bondsfotowedstrijd behaalden we een gedeelde 67e plaats van de in totaal 174 



 

 

deelnemende clubs. In onze eigen clubwedstrijd, verbonden aan onze jaarlijkse expositie, behaalde 

Karin Evers de 1e plaats, Henk Berends de 2 e plaats en Gerard Jansen een 3 e plaats. Een eervolle 

vermelding was er voor Henk Bomer, Frits van Dijk, José Jousma. Karin Evers mocht als winnares van 

de 1e prijs de wisseltrofee in ontvangst nemen. 

Een doorlopende activiteit wordt gevormd door de permanente fototentoonstelling in het Kulturhüs. 
Tweemaandelijks worden 20 foto’s geëxposeerd van zes clubleden. Regelmatig ontvangen we 
positieve reacties van diverse personen op het geëxposeerde. Enkele malen per jaar worden er 12 
werken van leden fotoclub Borne geëxposeerd in de Fleminghof. De coördinatie daarvan wordt 
verzorgd door Geert Moes. 
 
Het jaar 2017 is goed verlopen voor de fotoclub Borne, echter er is ruimte voor verbetering. Denk 
met name aan het resultaat dat wij, als club, hebben behaald bij de Bondsfotowedstrijd. Het bestuur 
van FC Borne is echter wel van mening dat het verbeteren van het resultaat niet ten koste mag gaan 
van de huidige sfeer binnen de fotoclub en de betrokkenheid van de leden bij de fotoclub. Fotoclub 
Borne staat open voor iedereen. Door iedereen te betrekken bij fotobesprekingen conform een 
bepaalde methode en het geven van feedback tijdens deze foto besprekingen, wil het bestuur 
trachten het fotografisch niveau van alle leden te verhogen. 
 
Het bestuur wil benadrukken dat het openstaat voor initiatieven van leden in welke vorm dan ook. 
Achteraf te moeten vernemen dat men het niet eens is met bepaalde zaken is niet wat wij voor ogen 
hebben. Samen kunnen wij , indien mogelijk, tot een oplossing komen die voor iedereen acceptabel 
is.  Wij zijn altijd aanspreekbaar en hebben altijd een luisterend oor. Samen met de leden vormen 
wij, het bestuur, de fotoclub Borne en gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor de resultaten van 
onze club. Het bestuur is slechts een klein radertje in het grote geheel. Wij kunnen slechts het 
podium bieden, U bepaalt ons succes. 
  

Namens het bestuur, 

Hans Wilderink. 


