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Fotoclub:  
Clubnummer:  
Aanvrager:  
Functie aanvrager:  
Datum aanvraag:  
Bondsmentor:  
Periode mentoraat:  

 
Inleiding 
Tussen bovengenoemde bondsmentor en het bestuur van de fotoclub is een introductieavond 
gehouden om van gedachten te wisselen over de inhoud, de werkvormen en de voorwaarden van 
een bondsmentoraat. Het mentoraat staat gepland in bovengenoemde periode. 
 
Individuele trajecten 
Alle deelnemers kunnen kiezen voor een individueel- of gezamenlijk leertraject. Voor iedereen 
geldt in hoge mate dat er naar verdieping in de eigen fotografie wordt gezocht. Deze trajecten 
vragen om een procesmatige aanpak en niet om een vooropgesteld plan, waarin de leerdoelen en 
de te nemen stappen van tevoren zijn vastgelegd. 
 
Deelnemers op een hoger plan brengen 
Dit mentorschap is een middel om zowel de technische- als inhoudelijke kwaliteit van de fotografie 
van de individuele deelnemer op een hoger plan te brengen. Het moet een eerste aanzet worden 
voor de ontwikkeling of verbetering van de eigen stijl of fotografisch handschrift. Het uiteindelijke 
resultaat van het mentoraat moet zichtbaar worden in een brede kwaliteitsontwikkeling van de 
deelnemers en binnen de Fotoclub. 
 
Vaststellen van individuele leerdoelen 
Individuele doelstelling van de groepsleden wordt voorafgaande aan het mentoraat vastgesteld dan 
wel verkend. Dit betekent dat bij aanvang van het mentoraat alle deelnemers nagedacht moeten 
hebben welke persoonlijke resultaten zij met het mentoraat willen behalen. Op de eerste 
bijeenkomst zal daar uitgereid aandacht aan worden gegeven. Naast het vastleggen van de 
leerdoelen worden korte notities gemaakt van elke bijeenkomsten. 
 
Onderwerpkeuze  
De onderwerp, genre of thema keuze waarin de deelnemer is geïnteresseerd, is geheel vrij.  
 
Aantal deelnemers  
Het maximum aantal deelnemers is als voorwaarde door de mentor met het clubbestuur 
vastgesteld op ______ personen. 
deelnemers: 
Lidnr. Naam lid  Lidnr. Naam lid 
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Tijden 
De mentoraatbijeenkomsten worden gehouden op de  _________ avond, aanvang _____ uur en 
eindigen om _____ uur.  
 
Aantal mentorbijeenkomsten 
Uitgangspunt is 5 mentorbijeenkomsten. Mocht blijken dat er na afloop of tussendoor 1 of 2 extra 
bijeenkomsten gewenst zijn, dan wordt dit tijdens of aan het einde van het mentoraat beslist. Deze 
beslissing ligt geheel bij de deelnemers en bestuur van de Fotoclub.  
 
Kosten  
De kosten voor de bondsmentor bedragen € 100,-- per avond, exclusief reiskosten à  € 0,25 per 
kilometer. De totale kosten voor het mentoraat bedragen  € _______ 
 
Verzoek om subsidie 
Het bestuur van de fotoclub verzoekt het DB van de Fotobond hierbij subsidie te verlenen voor het 
bondsmentoraat, zoals boven omschreven. 
 
Wij wachten uw beslissing in deze met belangstelling af. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens het bet bestuur van Fotoclub _______________________________________ 
 
 
________________________________________________ 
 
 


