
foto activiteiten Groningen

Beste fotobondleden

Inmiddels zitten we al in februari 2021. Tijd voor een nieuwsbrief.

De FACT-agenda ligt, zoals zo vele agenda's, op zijn Corona-gat.

Toch staan er al weer een aantal zaken op het verlanglijstje, te weten:

-organiseren SalonFoto Nationaal

-uitnodigen spreker (eind april/begin mei)

-de FACT-doedag in augustus. Wie pakt de fel begeerde Wisselbeker dit 

jaar?
-de Fivelfoto uitwisselwedstrijd 2021-2022

Let dus op de nieuwsbrief en de afdelingspagina op de website van de 

Fotobond.

Het FACT-activiteitenteam bestaat uit de volgende personen

-Jan Doddema, Remco Wolfgram, Martin van Timmeren en Willem 

Hazenberg, 
Kars Kuiper is per 31-12-2020 gestopt als bestuurslid, evenals Willem 

Hazenberg. Willem blijft echter actief totdat er nieuwe teamleden 

gevonden zijn. Daarnaast heb ik, Jan Doddema, besloten om ná dit jaar 

te stoppen. 
Na 6 jaar is het mooi geweest, tijd voor nieuw bloed.

Voor dit jaar zijn er dus twee vacatures. We zoeken leden die het leuk 

vinden activiteiten te bedenken en te organiseren.

Dit doen we altijd erg laagdrempelig in en een hele leuke sfeer. 

Het kost niet meer dan een paar uur per maand.

Daarnaast is er twee keer per jaar een vergadering met 

hetFoto-bond-bestuur.

Je kunt je aanmelden via factgroningen@gmail.com.

Wil je eerst meer weten? Kan ook: je mag contact opnemen met Jan via 

0683213170.

We zien jullie reacties graag tegemoet!!!!!!

Voorselectie Salon fotonationaal
spreker eind april/ begin mei
Fivelfoto foto uitwisseling 

https://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-01-groningen/
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Fotobond
-------- 
De voorzitter en penningmeester van de Fotobond, Oege Lam en Hugo 

Vollebregt, zullen dit jaar hun taak neerleAggen.

Om de continuïteit van bestuur te waarborgen heeft het Bondsbestuur een 

wervingsteam benoemd, bestaande uit Ton Constandse, Johan van den 

Boomen en Jan Doddelma (FACT)

Voorselectie Salon fotonationaal
spreker eind april/ begin mei
Fivelfoto foto uitwisseling 

Bondsfotowedstrijd------------------Deze wedstrijd is i.v.m. Corona ook naar achteren gepland. 
De organisatie hiervan ligt bij onze vrienden van Fotoclub Noorderlicht. De bespreking vindt op 16 oktober plaats in de Kielog te Hoogezand.

https://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-01-groningen/

