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1 Leden 
Aantal leden per 1-1-2023: 51 Leden. 
In 2022 hebben zes leden opgezegd. 
In 2022 heeft zich één nieuw lid gemeld. 
Er is geen wachtlijst. 
 

2 Bestuur 
Het bestuur werd tot in november gevormd door een voorzitter/penningmeester, secretaris 
en een lid zonder portefeuille. Er is een nieuwe voorzitter gekozen. De secretaris is 
herkozen voor een tweede termijn. De post van penningmeester bleef vacant. 
Naast het bestuur doet een administrateur de financiële administratie onder 
verantwoordelijkheid van de penningmeester. 
 

3 ALV 
Er zijn 2022 twee ALV´s gehouden. Op 21 februari en 21 november. 
Op 21 februari is gesproken over het inhoudelijk en financieel verslag van 2021. Verder 
stond de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen op de agenda. 
Op 21 november waren de onderwerpen de bestuurs vacatures, de fotobespreekavonden 
en renovatie van de panelen voor exposities. 
 

4 Excursies 
In 2022 zijn er geen reizen georganiseerd door de excursiecommissie. Voor 2023 zal er 
een binnenlandreis naar Limburg (april) en een buitenlandreis naar Hamburg (september) 
zijn. 
 

5 Exposities 
De fotoclub heeft op 17 en 18 september weer een geslaagde foto-expositie gehouden. De 
expositie is weer samen met Ars Peintura in het MKC gehouden. Na een feestelijke opening 
door wethouder Ria Frowijn is de expositie goed bezocht, ondanks dat het geen Kunst om 
de Hoek weekend was. Er was veel variatie in de wijze van presenteren: naast de 
‘normale’ panelen had de Focus werkgroep een leuke, creatieve opzet toegepast en werden 
er verschillende video presentaties getoond.  Een geslaagde expositie waar we positief op 
terug kunnen kijken. 
 

6 Programma 
(Eindelijk weer) Perspektief Na De Lockdown 
De programma-commissie bestond in 2022 uit vier leden. Een overzicht van de in 2022 
door de programma-commissie georganiseerde avonden:  
10 januari: we bespraken de ingezonden foto’s rond het thema avond- en 
nachtfotografie, als vervolg op de presentatie over dit onderwerp van Rob IJsselstein, 
eerder in december 2022. Nog te zien op 
https://www.fotoclubperspektief.nl/nachtfotografie/ 
Op 14 januari kondigde het kabinet aan de coronamaatregelen te versoepelen waardoor 
we weer bij elkaar konden komen. Dat betekende schakelen wat betreft het programma. 
17 januari: samen bekijken van een webinar /interview door Diana Bokje met fotografe 
Tessa Posthuma de Boer. Naast haar zelfportretten ook over haar autonoom werk en een 
nieuwe serie met collagetechniek samengestelde’ portretten geïnspireerd door de boeken 
Hilary Mantel.  
Nog steeds te zien op https://photo31.nl/aan-tafel-met/tessa-posthuma-de-boer/ 
24 januari: de eerste keer sinds vorig najaar weer een live-presentatie. Met fotograaf 
Nando Harmsen rondom het thema ‘Landschapsfotografie’.Met vele nuttige tips en 
voorbeelden. Zie verder: https://www.nandoonline.com/categorie/natuurfotografie/ 
14 februari: presentatie lensball-fotografie, ofwel: fotograferen door een glazen bol. 
Vooraf verzamelden we de daarmee gemaakte foto’s. Nog steeds te zien op 
https://www.fotoclubperspektief.nl/lensbal-fotografie/  
(NB: voor de liefhebbers: de lensbal kun je nog steeds gebruiken!) 
14 maart: inspiratieavond door twee leden over hun werk. 
21 maart: presentatie over pinholefotografie door Danny Kalkhoven. Ofwel: hoe maak je 
een foto zonder dure objectieven, door een (heel klein) gaatje. Leuk en inspirerend. Zie 
verder http://lensloos.nl/  
11 april: bespreken resultaten van zelfgemaakte pinhole-foto’s. 
9 mei: lezing en presentatie portretfotografie door Colette Lucassen. Indrukwekkende 
zwartwit foto’s. Zie verder: https://colettelukassen.nl/ 
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16 mei: inspiratie-avond waar twee leden vertelden over hun werk  
23 mei: doe-avond aan de hand van vooraf geselecteerde krantenkoppen. 
20 juni: wegens groot succes ook dit jaar de immer enerverende pub-quiz. Wie is de 
slimste mens van FC Perspektief? Met dit keer een lid als quizmaster. 
4 juli: afsluitende eindejaarsborrel.  
5 september seizoensstart met borrel en vakantiefoto’s 
19 september: uitdagende doe-avond aan de hand van krantenkoppen. 
17 oktober: inspiratieavond waarop twee leden vertelden over hun werk. 
24 oktober: Zilveren Camera-winnaar Bert Verhoef toonde en vertelde over een royale 
selectie uit zijn journalistieke en documentaire werk. Een fotografische reis door de tijd, 
nog terug te zien op https://bertverhoeff.crevado.com/ 
14 november: natuurfotograaf Jan Vermeer liet werk zien dat hij verweg en dichtbij van 
vaak schitterende locaties maakte. Zijn motto: 'Voor mij blijft het belangrijkste om te laten 
zien hoe mooi de wereld, de natuur is. Ik wil bewondering en verwondering 
teweegbrengen’. Zie verder https://www.janvermeer.nl/ 
12 december:  Twee leden hielden een presentatie over ‘mik sang’-fotografie, over 
onbevangen kijken en mindful fotograferen.  
19 december: presentatie door Annemiek Tonnaer conceptuele fotografie. ’Een 
fotografieproject begint bij mij altijd met verwondering. Ik verdiep me in het onderwerp, 
het verhaal wordt de bron van het nieuwe project.’ Zie verder 
https://annemieketonnaer.nl/ 
Verder in het nieuws van 2022: 
Vanaf begin februari (tot het eind van 2022) waren foto’s van (de natuur in) Houten van 
negen leden te zien bij de fysiotherapiepraktijk De Molen. Medewerkers en patiënten 
waren daarover enthousiast. 
Een lid exposeerde dit voorjaar in het Titus Brandsmacentrum in Nijmegen en in Galleria 
De Marchi in Bologna. 
Op 21 maart 2022 bracht wethouder Jan Overweg en bezoek aan onze club. de aanleiding 
daarvoor was ons 25 jarig jubileum in 2020. Door corona kon dat zowel in 2022 als in 
2021 niet doorgaan. Hij overhandigde namens de gemeente aan een lid het beeldje 
‘Chapeau!’ 
Op 23 mei gaf Wim Vleeskens, voorzitter Kunst om de Hoek, voorafgaand aan de avond 
een korte introductie op de nieuwe werkwijze van KodH.  
Zie verder www.kodh.nl 
Op 1 september waren een aantal leden uitgenodigd door Medisch Centrum Leebrug om de 
start mee te maken van de (permanente) expo van hun werk. Deze waren uitgekozen door 
de medewerkers van het MC die zich zeer blij toonden met de bijdrage aan hun nieuwe 
pand. 
Op 26 september werd een lid onderscheiden met een tweede prijs in de fotowedstrijd van 
de stichting LekArt. De prijswinnende foto’s waren deze herfst te zien in de kapel van het 
Weeshuismuseum in Culemborg. 
Op 11 november overhandigde een lid het eerste exemplaar van haar boek ‘Hier staan wij’ 
aan Ria Frowijn, wethouder van kunst en cultuur. Het lid vroeg 50 inwoners naar “hun” 
plek in Houten om vervolgens deze plek met haar ‘modellen’ te bezoeken. Daar vertelden 
inwoners, van jong tot oud en met diverse achtergronden, grote en kleine verhalen. Het lid 
maakte daarbij de foto’s.  
 

7 Kascontrole commissie 
De kascontrole commissie heeft de administratie, bestaande uit de bankrekeninggegevens 
met bijbehorende documenten gecontroleerd en geen onrechtmatigheden geconstateerd. 
De administratie is goedgekeurd. 
 

8 
 

Foto bespreken 
Tot de ALV van november zijn maandelijks foto´s besproken, met uitzondering van juli en 
augustus. Op de ALV is besloten het foto bespreken te continueren via een bespreekpool, 
faciliterend ondergebracht bij de Programmacommissie. Deze krijgt daartoe nieuwe 
mogelijkheden. 

9 Website commissie 
De website commissie bestaat uit twee leden. Uitgevoerde werkzaamheden zijn beheer en 
onderhoud van onze website en forum en het plaatsen van content. In 2022 is de 
overeenkomst met de provider aangepast, we hebben nu meer opslagruimte. 
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10 Werkgroepen 
Momenteel zijn er de volgende werkgroepen: 
 
Architectuur 

 De Architectuur werkgroep bestaat uit 11 werkgroepsleden. Het maximale 
aantal leden is 12. Eén werkgroepslid is gestopt en er is één nieuw lid 
bijgekomen; 

 Van elke werkgroepsbespreking worden er notulen gemaakt, waarin onder 
meer de geplande fotosessies zijn vastgelegd;  

 De foto’s van de fotobespreking zijn terug te vinden op: 
https://architectuurperspektief.blogspot.com/ 

 De meeste werkgroep besprekingen, op de laatste maandag van de 
maand, hebben dit jaar weer in de Bijenkorf plaatsgevonden. Alleen in de 
maand januari hadden we nog een digitale bespreking; 

 Afgelopen jaar hebben 8 binnen- of buitenfotosessies plaatsgevonden op 
de eerste zaterdag in de maand: Hilversum DUDOK, Driebergen 
Triodosbank, Eindhoven Strijp-S, Utrecht Stadskantoor, Nieuwegein 
Stadskantoor, Utrecht Universiteitsbibliotheek binnenstad, Utrecht 
Bibliotheek in voormalig postkantoor Neude en Amsterdam Zuidas; 

 De maandelijkse fotosessies zijn recentelijk verplaatst van de 1e zaterdag 
naar de 2e zaterdag van de maand; 

 Tijdens de digitale avonden zijn vooral de foto’s getoond van de 
fotosessies, maar ook architectuur foto’s die door de werkgroepsleden 
individueel zijn gemaakt; 

 In september hebben wij als werkgroep meegedaan aan de jaarlijkse 
presentatie van de fotoclub in het Moluks Kerkelijk Centrum. 

Focus+ 
Focus+ heeft weer een actief, creatief en gezellig jaar achter de rug. 
Hoogtepunten waren: 

 Op zaterdag 23 juli bezochten we in Oud Amelisweerd de expositie van Amie 
Dicke. Die middag kregen we, tijdens een gezellige picknick, ieder een persoonlijke 
opdracht van een lid. We moesten die middag gaan fotograferen in de stijl van 
Amie. Het zeer diverse werk dat daaruit voortkwam werd getoond op de club 
expositie in september. 

 Voor de club expositie is weer een nieuwe, en naar ons idee geslaagde, opstelling 
bedacht. Dit keer met grote kartonnen (reclame)borden. De borden gaan we zeker 
in 2023 opnieuw gebruiken. 

 Onze tradionele foto driedaagse hebben we dit keer in het weekend van 14 oktober 
in Burgh Haamstede gehouden.  

 Zaterdag 17 december hebben we de expositie Double Act in het Centraal Museum 
in Utrecht bezocht. Het doel van dit bezoek was om tot een gezamenlijk project te 
komen waarvan de resultaten in de club expositie van september geëxposeerd 
worden. 
Ieder van ons koos een werk (video / schilderij) uit op basis waarvan hij de 
komende maanden verder gaat werken.  

Focus+ heeft op dit moment 11 leden en werkt met een wachtlijst. 

Natuur 
In 2022 telde de werkgroep natuur 10 leden. 
Wij komen een maal per maand bij elkaar in het NME gebouw bij de kinderboerderij. 
In 2022 zijn vier gezamenlijke uitstapjes georganiseerd: 
13 maart       Arkenheem, weidevogels 
10 april         Utrecht, botanische tuinen 
16 oktober    Vliegbasis Soesterberg, paddenstoelen 
17 december Nieuw Wulven, luchtbelletjes in het ijs. 
 
Prisma 
Werkgroep PRISMA bestaat uit zeven enthousiaste leden. Wij zijn in 2022 tien keer fysiek 
bij elkaar geweest in de Openbare Basisschool de Bijenkorf te Houten om onze foto’s te 
bespreken.  
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De leden van de werkgroep PRISMA werken samen in goede harmonie en in een 
ontspannen sfeer rond een richtinggevend maar niet dwingend thema. Tot september was 
dit rond het thema “series”. Na september zijn wij overgestapt op het thema “de 
seizoenen”. 
De fotografische insteek van de leden van de werkgroep PRISMA is verschillend. Zo wordt 
door enkele leden bijvoorbeeld double exposure via de camera of via Photoshop toegepast. 
Ook de gekozen onderwerpen variëren. Dit gaat van het fotograferen van mensen tot 
abstract.  
De leden van de werkgroep PRISMA hebben op basis van het thema “serie” geëxposeerd in 
het kader van de september tentoonstelling van fotoclub Perspektief en hebben foto’s 
aangeleverd voor de digitale presentatie op deze tentoonstelling.  
Leden van de werkgroep PRISMA hebben in november de “Sint Maarten XL Parade” 
bezocht. Wij hebben gefotografeerd tijdens deze sfeerparade. De Sint Maarten Parade 
stond niet alleen in het teken van samen delen maar was ook het afsluitend festival van 
“Utrecht 900 jaar”. Wij hebben geprobeerd de meegedragen lichtsculpturen vast te leggen 
en zijn uitgedaagd een balans te vinden tussen het felle licht van de sculpturen en de 
donkerte van de nacht. Omdat slechts één van de leden van de werkgroep PRISMA 
publiceerbaar geachte foto’s heeft aangeleverd is afgezien van publicatie van deze foto’s 
op de activiteitenpagina van de werkgroep PRISMA op de Website van de fotoclub 
Perspektief.  
 
Studio 
In 2022 heeft de werkgroep studio geen noemenswaardige activiteiten ontplooid. 
Inmiddels heeft deze werkgroep zichzelf ontbonden. 
 
In Scene 
In Scene is van start gegaan als een nieuwe werkgroep gericht op geregisseerde, in scene 
gezette, fotografie. Dit kunnen portretten in de studio of op locatie zijn. Maar ook 
fotografie om achteraf in Photoshop een scene te kunnen bouwen. Nieuwe leden zijn 
welkom. 
 
Portretwerkgroep 
Nu er nog maar één werkgroep voor portretten is, is deze omgedoopt tot 
“Portretwerkgroep”. Deze bestaat uit vier leden. 
Na Corona hebben we begin 2022 de draad weer opgepakt met het fotograferen van 
modellen in de studio. Eens per maand proberen we iemand te “strikken” en dat lukt 
prima. Tijdens de sessies van 2 uur fotograferen twee mensen om de beurt. De anderen 
zijn hun rechterhand met koffie zetten, reflectoren en flitsers vasthouden, studio-opstelling 
veranderen, mentale bijstand etc. etc. 
Tussen de maandelijkse sessies door proberen we een keer extra bij elkaar te komen om 
de resultaten te bespreken en andere tips uit te wisselen. 
Resultaten van de werkgroep zijn te zien op de website van de fotoclub: Portretwerkgroep 
– Fotoclub Perspektief. 
Al met al is het gezellig en leren we veel. 
 

 


