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Word lid van 
de Fotobond

S P O N S O R E D  B Y

Fotobond 100 jaar

Als lid van de Fotobond kun je deelnemen aan wedstrijden, mento-
raten, lezingen, besprekingen, landelijke groepen, exposities en 
excursies. Bovendien ontvang je wekelijks de nieuwsbrief In The 
Picture, 4x per jaar het magazine In Beeld en kun je profiteren van 
kortingen bij onze partners.

Fotoclublid – Je wilt jouw fotografie op een hoger plan brengen? 
Een goede manier is om lid te worden van een fotoclub, waarin je 
met anderen samen aan je fotografieniveau werkt. Als je lid wordt 
van een fotoclub die bij de Fotobond is aangesloten, dan ben je 
automatisch ook lid van de Fotobond. Het lidmaatschapsgeld van 
de Fotobond is dus inbegrepen bij jouw clublidmaatschap.

Persoonlijk lid – Het afgelopen jaar werden al 600 nieuwe mensen 
(persoonlijk) lid van de Fotobond. Mensen die geen lid van een foto-
club willen worden, maar wel willen profiteren van de voordelen van 
de Fotobond. Persoonlijke leden hebben vrijwel dezelfde rechten 
als leden van aangesloten fotoclubs. Bovendien is er een speciale 
‘consul’ waar persoonlijke leden terecht kunnen voor ondersteuning, 
vragen en hulp. Persoonlijke leden kunnen tevens deelnemen aan 
individuele wedstrijden (bijvoorbeeld Foto Individueel, Foto Online, 
Audiovisueel Online en FIAP), Foto Nationaal en afdelings- en 
landelijke activiteiten. Ook zij ontvangen uiteraard de nieuwsbrief 
en het magazine Fotobond In Beeld.

Waarom lid worden van de Fotobond? 
Je kunt dan bijvoorbeeld:
– deelnemen aan wedstrijden op landelijk niveau;
– deelnemen aan wedstrijden op regionaal niveau per genre;
– deelnemen aan exposities;
– deelnemen aan genregroepen op regionaal niveau;
– deelnemen aan Photo31;
– portfoliobesprekingen hebben met gekwalificeerde bondsfotografen;
– reviews krijgen door auteurs van fotografieboeken bij Van Duuren Media;
– mentoraten volgen op landelijk en regionaal niveau;
– cursussen volgen op allerlei niveaus;
– 4x per jaar het onlinemagazine In Beeld ontvangen;
– 4x per jaar In Beeld Magazine in print ontvangen;
– wekelijks de digitale fotonieuwsbrief In The Picture ontvangen;
– 35% korting krijgen op geselecteerde boeken van Van Duuren Media;
– 30% korting krijgen op lidmaatmaatschap Photofacts Academy;
– korting krijgen op abonnementen op Pf Magazine en Focus.

Ook ben je automatisch lid van FIAP, een internationale foto-organisatie.

De Fotobond voor vrije fotografen
Word nu lid en betaal (ook in 2023!) slechts € 10,-.
Kijk voor alle actuele en praktische informatie 
op fotobond.nl.       •

Op 26 november 2022 wordt in het Rietveldpaviljoen te Amersfoort een 
slotmanifestatie georganiseerd ter afsluiting van het 100-jarig jubileum. 
Tijdens deze manifestatie worden ook de winnaars van de grote Jubileum-
fotowedstrijd bekendgemaakt en worden de prijzen uitgereikt. Tevens is 
van de prijswinnende foto’s een expositie ingericht, gesponsord door Xpozer. 
Deze is tot en met zondag 11 december te bezichtigen in het Rietveld-
paviljoen, Zonnehof 8, Amersfoort. 

FOTOBOND 100 JAAR JUBILEUMACTIVITEITEN

Slotmanifestatie en expositie
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//oorspr.kop: Lid worden van de Fotobond?//Verderop is ook al een kopje in vragende vorm gezet, dus ik heb de hoofdkop nu gebiedend gedaan.


