
Jaarverslag FC Silhouet 2019 

Leden 

Het aantal leden is nu redelijk stabiel. Henk en Monica hebben beiden opgezegd. Daardoor zijn we nu 

met 11 leden.  

Bestuur 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar als volgt gefungeerd: 

Voorzitter: Cor Groenewegen 

Secretaris: Jan Timmermans 

Penningmeester: Vincent Jansen 

Het bestuur heeft dit jaar 2x vergaderd. 

Programma 2019 

Het is een druk uitdagend, maar uitgebalanceerd programma. Voor iedereen wat wils en uitdaging. 

We hebben een avond table top gedaan onder leiding van Gerhart de Wit. Dit was zeer leerzaam en 

leuk. 

Vincent en Jan hebben op twee zaterdagen een workshop flitsen (met apparatuur van de club en 

eigen flitsers) gegeven. Dit is door de leden als erg leuk en leerzaam ervaren. 

Uitstapjes 

Dit jaar zijn we een dag met de trein op stap geweest. In groepjes ieder een andere kant op om naar 

eigen keuze een station of treinen te fotograferen. Een erg geslaagde dag. 

Ook zijn we nog naar de Loonse en Drunense duinen geweest. Dat viel een beetje tegen omdat het 

weer niet zo meezat. De zon liet zich niet zien en het bleef stevig bewolkt. 

Expositie 

De jaarlijkse expositie is weer druk bezocht. De informatie in de krant (BN de stem en het plaatselijke 

weekblad) hebben daar zeker aan meegeholpen. Evenals trouwens de wandeltocht die op zaterdag 

georganiseerd werd. Deelnemers liepen nog even door naar de zaal. Met name het thema 

fotografeer een 17e eeuws stilleven trok de aandacht. 

  

Uitslag: 

Publiek 

Foto      Bord 

1e  Wim, met landschap uit Schotland 1e Clasien, museum Voorlinden 

2e  Clasien, Museum Voorlinden  1e Clasien, Lijnen en spiegeling  

3e  Wim, met landschap uit Schotland  3e Vincent,  

 

 



Vakjury  

Foto      

1e  Ria, Echtpaar Corsica 

2e  Clasien, Spiegeling Leeuwarden 

3e  Carla, Herfstkleuren 

Helaas was de terugkoppeling van de vakjury niet zo interessant en erg oppervlakkig. Moeten we 

volgende keer vooraf goed bespreken. 

Bord 

1e Clasien, Spiegeling 

2e Cor, Zeelandbrug 

3e Monica, ontluikende bloem 

Verhuur Foto’s 

Deze actie loopt gewoon door. De huisartsen zijn tevreden en het is voor ons een kleine 

inkomstenbron. 

 

Benevisie 

Dit jaar hebben we niet meegedaan. 

Website 

De webmaster is sinds het vertrek van Bianca, Cor geworden. 

Het regelmatig aanleveren van foto’s en info blijft een aandachtspunt. 

Diversen 

Ook dit jaar hebben we een (kleine) evaluatie gehouden. 

Hieruit blijkt dat het foto-bespreken nog steeds een dingetje blijft.  

Ook willen de leden wat meer doe-avonden of in ieder geval een gedeelte ervan. 

Er zal getracht worden om dit te realiseren. Input moet wel van de leden zelf komen. 

 

Secretaris  

Jan Timmermans 

31-12-2019 


