
Verslag Shootersavond 11-januari-2023 
 
Aanwezig: Lis van Donge, Javi Gómez, Inge Hüttner, Hans Mulders, Peter Hoeijmakers 
 
1 Financieel verslag 
 
Er is momenteel €579,24 in kas. De grootste uitgaven in 2022 was tbv de kunstroute en de 
lezing landschapsfotografie. 
In 2023 is de contributie €50. Inge zal hievoor een tikkie sturen. 

Saldo 31/12/2021      €      584,53  
        
12x50 contributie      €      600,00  
        
Saldo 16 maart 2022      €  1.184,53  
        
Lezing landschapfotografie  €   -272,60      
Website  €      -71,81      
Kunstroute materialen  €   -226,99      
        
Saldo 31 augustus 2022      €      613,13  
        
Cultuurkerkje kunstroute  €   -103,00      
Persepctief kunstroute  €      -60,00      
Wijn landschapslezing  €         -7,49      
        
Bijdrage FLASH landschapslezing  €    136,60      
        
Saldo 31 december 2022      €      579,24  

 
2 Bestuur 
 
De samenstelling van het bestuur blijft ongewijzigd. De voorzittersrol tijdens de 
Shootersavond zal gaan rouleren tussen alle leden.   
 
Afgelopen jaren is de communicatie verschoven naar WhatApp. Dit zal veranderen: 

- Er komt een Shooters-Info app met mededelingen van het bestuur. Hier kan niet op 
gereageerd worden. De Shooters app wordt blijft in gebruik voor berichten van alle 
leden. 

 
3 Website 
Lis stelt voor om Google-photo te gaan gebruiken voor het delen van de foto’s. Op de 
volgende shotersavond zal dit worden uitgelegd. Op de website komt dan een link naar 
Google-photo. 
 
De website wordt opgeschoond: alle pagina’s voor 2020 wordt verwijderd (De albums van de 
leden blijven natuurlijk  staan). 



4 Nieuwe leden 
Het aantal Shooters is gedaald van 12 naar 10 (Joost en Rene hebben opgezegd) en er is 
ruimte voor nieuwe leden. Tijdens de kunstroute hebben we flyers uitgedeeld, maar hier 
heeft niemand op gereageerd. 
De vraag is hoe nieuwe leden aan te trekken. 
Besloten is introducees welkom zijn bij de Shooters activiteiten.  
 
 
5 Plannen 2023  
Kunstroute 
Er is een uitnodiging gekomen om weer deel te nemen aan de Kunstroute. Dit is in de 
ledenvergadering besproken en besloten is om dit jaar niet mee te doen. De voorbereiding 
van de kunstroute en samenstelling van de expositie kost veel tijd. We hebben besloten om 
om de 2 jaar mee te doen. We kunnen dan dit jaar al materiaal verzamelen voor de 
kunstroute.  
 
Persoonlijk project 
Voorstel is dat iedereen dit jaar werkt aan een persoonlijk project. Het resultaat hiervan zal 
worden getoond op de winterborrel. Volgende keer (1 maart) zullen we dit verder 
bespreken. Denk vast na over je project. 
 
Agenda 2023 
De agenda van 2023 is besproken (zie website). 
Belangrijke punten 

- 4 / 5 februari: Zeeland route. We maken een tocht door Zeeland (Hellevoetsluis, 
Zeelandbrug, Zierikzee, Neeltje Jans, …..) met een overnachting in Zierikzee. Lis schat 
de kosten op ca €130. In verband met de overnachting moeten we op korte termijn 
boeken. 

- Het Thema voor woensdag 1 maart is “Drieluik”.  
- Andere onderwerpen voor 1 maart zijn: Pinhole fotografie, Jaarproject. 
- Op 18 maart gaan we naar Strijp S (Eindhoven)  
- Op Zaterdag 10 juni is de FotoRalley024 Organisatie (Lis, Javi, Inge) 
- 9 September BBQ bij Lis 

  
6 Themafoto 
De Themafoto van 11 januari was Huishouden. De foto “Hulp in huishouden”  (Peter) is 
gekozen als foto van de maand. 
 
Peter Hoeijmakers 
 
15-januari  


