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WELKOM
Shooters is een actieve groep van amateurfotografen die elke drie weken in Beuningen (Regio Nijmegen) samenkomt om afwisselend 
de theorie te bespreken en in de praktijk te oefenen.

Shooters heeft een variatie aan leden, zowel ervaren als beginnende amateurfotografen, ieder met verschillende fotografie-voorkeur of 
specialiteit. Hoe meer creatieve zielen, hoe beter. 

Doelstelling van de Shooters is het zowel individueel als in clubverband beoefenen van fotografie en het bevorderen van de 
vrijetijdsfotografie in het algemeen. Een positieve instelling, een actieve inbreng en een vriendschappelijke clubsfeer zijn daarbij heel 
erg belangrijk.

WIE WAT WA AR 2017

LIDMAATSCHAP SHOOTERSAGENDA 
EMAIL & WEBSITE

CLUBBIJEENKOMSTEN & 
CLUBTRIPS

1 Indien je lid wilt worden 
van onze fotoclub krijg je 

het inschrijfformulier via email 
toegestuurd.
Dit dien je voor de volgen-
de bijeenkomst te hebben 
ingevuld.
Na het retourneren van het 
ingevulde inschrijfformulier 
ontvang je van de penning-
meester een factuur voor het 
betalen van de contributie en 
een login voor onze website.

Per 01-01-2015 bedraagt 
de jaarcontributie € 60,-. De 
mensen die tussen-
tijds lid worden betalen een 
contributie voor de nog 
resterende maanden van het 
betreffende jaar.

Het verenigingsjaar loopt van 
1 januari t/m 31 december. 
Opzegging van het lidmaatsch-
ap kan alleen schriftelijk bij de 
secretaris, per mail of brief, 
voor 1 november van het 
lopende jaar (o.a. in verband 
met afdrachtverplichting aan 
de Fotobond).

2 De jaaragenda, actualite-
iten en clubactiviteiten 

zijn te raadplegen op de club-
site www.shooters-fotoclub.nl. 

Voor het ledenstuk van de 
webpagina heb je een login 
nodig, deze krijg je nadat je 
het inschrijfformulier hebt 
geretouneerd. 

Verder staat er nieuws, 
bondsinformatie, wedstrijdin-
formatie, inleverdata en staan 
onze voorwaarden op de 
website. 

Veel berichten worden 
gedeeld via onze Facebook 
pagina maar niet alles dus 
kijk regelmatig. Doe dat in elk 
geval vlak vóór de clubavond 
voor actualiteiten of 
bijzondere mededelingen!

3 Shooters komt als regel 
eens per 3 weken afwis-

selend op de woensdagavond 
en zaterdag bij elkaar in ‘the 
west wing’ te Beuningen. 
We hebben op de clubavon-
den verschillende activiteiten: 
foto- en themapresentaties 
en bespreken van ‘eigen werk’ 
door de leden zelf, workshops, 
thema- en infoavonden door 
gastsprekers. Op de zaterda-
gen gaan we, in clubverband, 
op pad om te fotograferen op 
locatie. 

Alle kilometerkosten hiervoor 
worden, in overleg, gedeeld 
door de chauffeur en de 
passagiers.

Uitdrukkelijk moet worden 
vermeld dat deelname aan 
welke clubactiviteit dan ook, 
geschiedt op vrijwillige basis, 
op eigen kosten en eigen risico 
zijn. De vereniging, noch het 
bestuur kunnen aansprakelijk 
worden gesteld voor schade 
op welke manier dan ook. 

De Fotobond heeft een 
collectieve Wettelijke 
Aansprakelijkheids (WA) 
verzekering afgesloten voor al 
haar leden. 

Deze verzekering beschermt 
de leden van een bij de Foto-
bond aangesloten vereniging 
of afdeling tegen aansprakeli-
jkheid voor schade aan derden 
toegebracht bij verenigings-
activiteiten met een maximale 
dekking van €1250000 per 
aanspraak. 

De premie voor deze WA-ver-
zekering wordt door de club 
voldaan middels de jaarlijkse 
afdracht aan de Fotobond.

Clubavonden (woensdag): Ontvangst tussen 19.15 en 19.30 uur. 
Aanvang 19.30 uur. Sluiting: circa 22.00 uur
Praktijdagen (zaterdag):  zoals afgesproken op de woensdag voor de praktijk zaterdag
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secretaris@shooters-fotoclub.nl (voor alle organisatorische vragen/opmerkingen)  | webadmin@shooters-fotoclub.nl (voor alles wat je op de website wilt hebben)



4 De Shooters streven niet 
naar een zo groot mogelijk 

ledental maar naar een club 
met actieve leden die niet 
alleen individueel plezier aan 
de fotohobby beleven maar 
die ook samen activiteiten 
organiseren en beleven. Je kunt 
geen lid worden om alleen voor 
jezelf bezig te zijn, maar je moet 
ook van een ander willen leren, 
en omgekeerd. Ook jij moet iets 
inbrengen. Iedereen heeft zijn 
of haar eigen kwaliteiten. De 
inzet als individueel lid én als 
totaal bepaalt wat we samen 
kunnen bereiken, zo stimuleren 
we elkaar, zodat de club als 
geheel een optimaal resultaat 
behaalt. Wij willen graag laten 
zien waar we als fotoclub toe in 
staat zijn.
 
Door enthousiaste deelname 
aan foto-wedstrijden en expos-
ities, zijn we in staat een repre-
sentatieve inzending samen te 
stellen .

Wij willen het werk van alle 
leden van de fotolcub laten 
zien en 
niet alleen van enkele actieve 
leden. Wij verwachten daarom 
dat de leden zoveel mogelijk 
aanwezig zijn op de clubavon-
den, een duidelijke inbreng 
leveren en meedoen met zo 
veel mogelijk clubactiviteiten. In 
voorkomende gevallen kan de 
voorzitter jou op een positief 
bedoelde wijze aanspreken op 
je betrokkenheid, inbreng en 
manier van deelname aan de 
clubactiviteiten.

5 Van alle leden wordt 
verwacht regelmatig niet 

eerder vertoond fotowerk 
mee te nemen ter bespre-
king onder de noemer ‘eigen 
werk’ en foto’s in te leveren 
voor (interne) wedstrijden en 
tentoonstellingen. 
De regel (vanaf 2016) bij 
eigen werk is: 1 foto per 
thema, upgeload op de 
webpagina die hiervoor is 
aangemaakt. 
Het bestuur stimuleert een 
creatieve en verzorgde mani-
er van fotopresentatie en wil 
niet altijd vasthouden aan de 
passe-partout, een andere 
creatieve 
afwerking van geprint mate-
riaal is altijd welkom. 
Materialen, toepassingen, 
kleuren etc. zijn vrij met als 
opmerking dat het voor de 
meeste (Bonds)wedstrijden 
momenteel het formaat 
passe-partout 40x50 nog 
verplicht is. Je kunt bij mede-
leden of het bestuur navra-
gen waar materialen zoals 
passe-partouts tgen een 
gunstige prijs kunt kopen.
Elk clublid kan foto’s plaatsen 
op een persoonlijke pagina. 
Probeer jouw foto’s regel-
matig te verversen. Het for-
maat is max 1000 pixels aan 
de lange zijde. Hou je aan de 
regels van het updaten (staat 
online), want de clubsite is 
ook ons visitekaartje.

6 Ieder lid wordt gevraagd 
mee te denken. Ideeën 

en voorstellen kun je voor-
leggen aan of mailen naar de 
voorzitter of naar secretaris@
shooters-fotoclub.nl. Zonder 
inbreng van de clubleden is 
het onmogelijk om een pro-
gramma samen te stellen dat 
aansluit bij de wensen van zo 
veel mogelijk leden.

7 Shooters doet regel-
matig mee aan individu-

ele- en clubwedstrijden en 
aan foto-exposities, zowel 
georganiseerd door Shooters 
zelf, in Fotobond verband als 
op uitnodiging door derden. 
Ieder clublid wordt geacht 
regelmatig mee te doen met 
minimaal één foto. 

 Ieder lid levert naar kunnen en vermogen een bijdrage aan de activiteiten EN de programmering,  
dus... aan de kwaliteit van Fotoclub.

KWALITEIT & 
KWANTITEIT

EIGEN WERK MEEDENKEN

WEDSTRIJDEN & 
TENTOONSTELLINGEN

Wij wensen jou een prettig en constructief lidmaatschap toe met veel creativiteit. 

8 Er bestaat de mogelijkheid een clubjas aan te schaffen via 
de penningmeester. 
Deze donkerblauwe jassen zijn verkrijgbaar in de gangbare 
maten. Het logo van de Shooters staat op de linkerborst en rug. 
Deze jassen zijn niet alleen handig (ze houden wind en regen 
tegen en zijn gemakkelijk op te rollen als het te warm wordt) 
maar ze dragen ook bij aan herkenbaarheid en saamhorigheid. 

Prijzen zijn op te vragen bij de Penningmeester.

CLUBJAS

)

b

G groups/shootersfotoclub

i

T @shooters_fc 

wwww.shooters-fotoclub.nl

Wij doen als bestuur ons best de fotoclub zo goed mogelijk te laten functioneren en 
verwachten van jouw kant een actieve inbreng en deelname aan de clubactiviteiten.


