Jaarverslag 2021 Fotobond Afdeling Twente
Almelo: 18 juni 2021

Algemeen
Het jaar 2021 zal voor de geschiedschrijving van de Afdeling Twente niet als een ‘topjaar’ de
boeken in gaan. Als gevolg van de invloeden van Corona tekende het jaar zich vooral door
het annuleren van programmaonderdelen en het afscheid nemen van clubs. De 1,5 m regel
en het dragen van mondkapjes waren niet de grootste boosdoeners. Het verbod om samen
te komen leidde al in 2020 tot het gebruik van digitale Zoom bijeenkomsten, om toch iets
van het club- en afdelingsgevoel vast te houden. In 2021 zagen we dat deze digitale
oplossing voor veel clubs niet het gewenste effect had.

Clubs die afscheid namen van de Fotobond:
0502
0533
0536
0538

FC
FC
FC
FC

Profoto
Berkelland
Windmolenbroek
Stroink

Huidige Twentse clubs aangesloten bij de Fotobond
0504
0505
0506
0510
0516
0519
0525
0527
0534
0535
0537

FG Eninver ‘73
FC De Zoeker
Hengelose AFV
FC Borne
FC Holec
FG Haaksbergen
FC Wierden
FG Schelfhorst
FC Boekelo
FC De Hof
FC Twente

Wedstrijden
In 2021 werden de volgende wedstrijden georganiseerd:
- Afdelingsfotowedstrijd
(Jurering en bespreking in het Parochiehuis Delden d.z.v. leden van FC De Hof)
- Twente Online
(Uitslag bekendgemaakt tijdens Afdelingsfotowedstrijd in het Parochiehuis)
- Foto Regionaal
(Als gevolg van de maatregelen vanwege Corona werd de bespreking en de uitslag
d.m.v. een video aan de leden bekend gemaakt)

Exposities
De foto’s van de Afdelingsfotowedstrijd zijn direct na de fotobespreking aan een rondreis
door Twente begonnen. De eerste expositie was in het Parochiehuis in Delden, waarna van
maart tot mei de expositie in de bibliotheek in Almelo werd voortgezet. Vanaf zaterdag 25
juni zijn de beelden in de Kunstzaal in Haaksbergen te zien.

Opleiden en Trainen
-

-

-

Workshop documentairefotografie
De workshop werd zowel in het voorjaar als het najaar van 2021 in het programma
opgenomen maar moest als gevolg van de geldende Corona-regels worden
geannuleerd.
Workshop IphoneArt
De workshop met een inschrijving van 40 deelnemers, was geprogrammeerd in mei
2021. Als gevolg van het wegvallen van Nico Brons (workshopleider werd ziek) moest
de bijeenkomst op het laatste moment worden geannuleerd.
Cursus Jureren
De cursus Jureren door Peter van Tuijl (10 deelnemers) is gestart in september 2020
en onlangs afgerond. Ook hier zijn de Coronamaatregelen de boosdoener.

Samenstelling Afdelingsbestuur
Het afdelingsbestuur heeft het afgelopen jaar qua samenstelling diverse veranderingen
gekend.
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter:
Ton Constandse
FG Schelfhorst (vanaf 1 juni ad interim)
Secretaris:
Vacant
Penningmeester:
Lizette Jonkers-Roelofs FC Twente
Lid PR & Clubcontact:
Vacant
Lid Training & Opleiding:
Karin Evers
Persoonlijk lid
Lid Wedstrijden & Exposities:
Hans Extercatte
FC De Hof
Lid Websitebeheer:
Hans Rolevink
FC De Zoeker

Enquête, nieuwsbrief en ambitie
Eind 2020 hebben we de leden gevraagd om een enquête in te vullen. We wilden weten wat
onze leden van ons verwachten zodat we een programma konden samenstellen dat aansluit
bij de interesse van clubs en leden. De uitkomst van die enquête was terug te vinden in het
programma en in de nieuwsbrieven die we het afgelopen jaar verstuurd hebben. We hebben
zo goed en zo kwaad mogelijk geprobeerd om het contact met de clubs en de leden in stand
te houden en een programma in stand te houden dat de leden van de afdeling gewend zijn.
Door het wegvallen van een voorzitter, een secretaris en een Lid PR & Clubcontacten wordt
het steeds moeilijker om het ambitieniveau waar te maken. Het is steeds lastiger om
bestuursleden voor de opengevallen functies te interesseren. We vragen ons daarom af of
we de afdeling in deze vorm kunnen voortzetten.
Namens het bestuur van de Fotobond Afdeling Twente
Ton Constandse
Voorzitter a.i.

