
Almeerse fotoclub – programma 2021/2022 
 

Foto van de maand 

Bij onduidelijkheid over het thema, vraag op tijd om uitleg aan de procom (dan delen we 

eventuele extra informatie met iedereen) en als je hulp nodig hebt bij een bepaald thema 
vraag andere clubleden via het forum op Facebook om je te helpen. Samen is leuker dan 
alleen (voor zover de coronamaatregelen dat toestaan) 
 

Datum Thema 

14 september  Zomer, wat is voor jou het toppunt van zomer? 

5 oktober Deuren 

2 november Straatfotografie in zwartwit met minimaal 3 personen in beeld 

7 december Ondersteboven 

11 januari Licht(jes) in het donker 

1 februari  Kleine scherptediepte 

1 maart Streetart 

5 april Portret 

3 mei  Dier(en) met of zonder vleugels, insecten, vissen etc. 
 

Agenda 
 

Grijs = algemeen 

Blauw = foto van de maand 

Groen = (samen)doen 

Geel = lezing 

Roze = presentatie drietallen, eigen werk etc. 

 
 
September 

Datum Thema Opmerking 

7 september Startavond/ledenvergadering 
met borrel 

Wat is er over van de club, hoe staan 
we ervoor, wat wordt de toekomst? 

14 september  Zomer, wat is voor jou het 
toppunt van zomer? 

Foto van de maand 

21 september  Kleine scherptediepte Oefenen voor maandfoto februari 
op Annapark 

28 september Optimaal kijken/ 
architectuurfotografie 

Lezing door Teo Krijgsman 

 
Zaterdaguitje: Utrecht (onder andere fotograferen voor maandfoto’s straatfotografie, 
ondersteboven en streetart) 25 september  
 
 
 
 
 
 
 
 



Oktober 

Datum Thema Opmerking 

5 oktober Deuren Foto van de maand 

12 oktober Sterrenfotografie Informatieavond bij Sterrenwacht 

19 oktober Reclame Op Annapark: zelf of in duo’s je 
eigen reclame fotograferen 

26 oktober Lightpainting met Anita 
Riemersma 

Lezing 

 
November 

Datum Thema Opmerking 

2 november Straatfotografie in zwartwit met 
minimaal 3 personen in beeld 

Foto van de maand 

9 november Reclame Presentatie van de gemaakte foto’s 
van 19 oktober (eventueel via Zoom) 
max 2 foto’s per persoon/duo 

16 november Lightpainting met Anita 
Riemersma 

Samen met Anita aan de slag op 
locatie, adres volgt 

30 november Foto-drietallen groep 1, 2 en 3 Presentatie van max. 15 foto’s per 
groep 

 
Zaterdaguitje: Petten, lange sluitertijd 6 of 20 november, afhankelijk van getij. 
 
December 

Datum Thema Opmerking 

7 december Ondersteboven Foto van de maand 

14 december   

21 december Foto-drietallen groep 4, 5 en 6 Presentatie van max. 15 foto’s per 
groep/drietal 

28 december Kerst Geen clubavond! 

 
Januari 

Datum Thema Opmerking 

4 januari Nieuwjaarsborrel Locatie volgt 

11 januari Licht(jes) in het donker Foto van de maand 

18 januari Druppels met Huub Hierck 
+ olie en water zelf doen 

Druppels fotograferen op Annapark 
en zelf aan de slag met olie en water 

25 januari Foto-drietallen groep 7, 8 en 9 Presentatie van max. 15 foto’s per 
groep/drietal 

 
Februari 

Datum Thema Opmerking 

1 februari Kleine scherptediepte Foto van de maand 

8 februari Waar ben je trots op, waarom? 
Beste werk of reportage  

Presentatie 3 clubleden x 5 foto’s 

15 februari Nieuwe foto-drietallen groep 1, 
2 en 3 

Presentatie van max. 15 foto’s per 
groep 

22 februari Denken we nog over na Lezing, meer informatie volgt 

 
Zaterdaguitje: Landgoed Amelisweerd en Rhijnauwen (voorjaarsbloemen) 19 februari 



 
Maart 

Datum Thema Opmerking 

1 maart Streetart: 
Alle kunstuitingen die vastzitten 
op of aan muren, daken, straat 
etc. en openbaar zichtbaar zijn, 
gefotografeerd met of zonder 
kunstenaar.  

Foto van de maand 

8 maart Oefenen met portret voor 
maandfoto van 5 april 

Op Annapark 

15 maart Nieuwe foto-drietallen? Groep 
4, 5 en 6 

Presentatie van max. 15 foto’s per 
groep 

22 maart We kunnen niet kiezen Lezing, meer informatie volgt 

 
April 

Datum Thema Opmerking 

5 april Portret Foto van de maand 

12 april Activiteit Binnen of buiten, meer informatie 
volgt 

19 april Nieuwe foto-drietallen Groep 7, 
8 en 9 

Presentatie van max. 15 foto’s per 
groep 

26 april Oranje boven of oranje 
tompoucen? 

Meer informatie volgt 

 
Zaterdaguitje: Natuurpark Lelystad (fotograferen maandfoto dieren) 9 april 
 
Mei 

Datum Thema Opmerking 

3 mei Dier(en) met of zonder vleugels, 
insecten, vissen etc. 

Foto van de maand 

10 mei Waar ben je trots op, waarom? 
Beste werk of reportage 

Presentatie 3 clubleden x 5 foto’s 

17 mei Ledenvergadering Komt allen naar Annapark 

24 mei Rondje oud Huizen en lange 
sluitertijd in de haven 

Door Han 

31 mei We bedenken wel wat Lezing, meer informatie volgt 

 
Weekend fotoclub 20, 21 en 22 mei? Datum staat nog niet vast, meer informatie volgt via 
AFC-weekend 
 
Juni 

Datum Thema Opmerking 

7 juni Fotograferen op de Kemphaan Naar buiten, meer informatie volgt 

14 juni Activiteit Naar buiten, meer informatie volgt 

21 juni Seizoensafsluiting met foto-
resultaten weekend 

Meer informatie volgt via bestuur 

 
Extra zaterdag: AWD voor wie wil. Datum volgt …  


