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Introductie
Joop van de Wetering was van 1968 tot 1979 voorzitter van Fotoklub Schiebroek,
aangesloten bij de B.N.A.F.V. (Bond van Nederlandse Amateur Fotografen
Verenigingen).
Bij zijn overlijden, in 1992, heeft Joop van de Wetering een legaat nagelaten, met
de voorwaarde een fonds op te richten dat jaarlijks een prijs zou toekennen aan
een amateur-fotograaf, of fotoclub, die zich in dat jaar bijzonder verdienstelijk
heeft gemaakt voor de amateur-fotografie.
Hiertoe werd opgericht de Stichting Joop van de Wetering.
Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit:
Voorzitter
Harry Sikkenk
Penningmeester
Jan Hordijk
Secretaris
Cathrien Boswijk
De stichting is gevestigd: Spinbollaan 33
3052 XM Rotterdam
Tel.no. 010 – 4610516
e-mail adres: c.boswijk@planet.nl
Doelstelling Joop van de Weteringfonds
De voornaamste doelstelling van de stichting is :
*

Het bevorderen en stimuleren van de amateur-fotografie

De stichting probeert deze doelstelling te bereiken door:
a)

Het uitreiken van de Joop van de Wetering draagspeld
Traditiegetrouw vindt een dergelijke uitreiking plaats tijdens de jaarlijkse
Saforo Kerstwedstrijd

b)

De jaarlijkse Joop van de Wetering Fotowedstrijd voor de afdeling ZuidHolland van de Fotobond, waaraan de volgende prijzen zijn verbonden:
Individueel
Clubprijs

c)

Incidentele financiële bijdragen voor bijzondere projecten.
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Uiteraard kan het bestuur van de stichting onmogelijk weten welke fantastische
kandidaten binnen alle aangesloten clubs aanwezig zijn.
Het bestuur wil daarom graag alle leden van de bij de Fotobond aangesloten
fotoclubs uitnodigen voordrachten voor de toekenning van de prijs bij het bestuur
aan te melden. De aanvragen dienen een motivering te bevatten.
Aanvragen financiële bijdrage Joop van de Weteringfonds
Naast het uitreiken van een jaarlijkse onderscheiding, kan de stichting Joop van de
Wetering in beperkte mate, in bijzondere gevallen, tevens een eenmalige financiële
tegemoetkoming toekennen aan initiatieven van Fotoclubs in Afdeling 12 van de
Fotobond of leden daarvan.
De initiatiefnemer(s) zal/zullen zelf een aanzienlijk deel van de aan het initiatief
verbonden kosten dienen te betalen.
Een paar voorbeelden:
*
Middels een financiële bijdrage heeft de stichting het mogelijk gemaakt een
bijzondere spreker uit te nodigen
*
Een fotoclub heeft een ledenwerfactie georganiseerd, gekoppeld aan een
algemeen toegankelijke fotowedstrijd, om daarmee de amateur-fotografie een
stimulans te geven.
*
Een club wil een fotowedstrijd organiseren voor jeugdige fotoclubleden of voor
jonge amateur-fotografen, tot een leeftijdscategorie van 25 jaar, die (nog) geen lid
zijn van een fotoclub.
Het bestuur van de Stichting Joop van de Wetering is er van overtuigd, dat er
onder u ongetwijfeld meer van dit soort initiatieven en mogelijke projecten leven,
die wellicht wegens gebrek aan financiële middelen niet uitgevoerd kunnen worden.
Indien u een poging waagt en een verzoek tot tegemoetkoming in de kosten van
een dergelijk initiatief, voorzien van een onderbouwing, bij de stichting indient, is
het wellicht toch mogelijk om uw plannen tot werkelijkheid te maken.
De stichting ziet met belangstelling uw reacties tegemoet.
Namens het bestuur:
Cathrien Boswijk, Secretaris

