
Alle clubavonden zijn op woensdag en beginnen om 20.00 uur in het Schuimnest, Klaproosstraat 26 in 
Alblasserdam, tenzij anders aangegeven. 

• 25-08-2021 Werkavond buitenfotografie (zon onder ca. 20:40), 20.00 u verzamelen bij de 
skatebaan Rembrandtlaan/Roemer Visscherstraat, Alblasserdam, bij regen wordt deze 
avond in het clubgebouw gehouden (wordt dan per App doorgegeven). 

• 08-09-2021 Foto van de Maand: “Verkeer en vervoer” en bespreken programma 
• 11-09-2021 ZATERDAG: Foto-uitstap op een nader te bepalen locatie. 
• 22-09-2021  Algemene Ledenvergadering en verkiezing van de Foto van het jaar 2020.  
• 06-10-2021 Foto van de Maand: “Een afwijkende kleur” en presentatie over IJsland door Cor 

de Bruijn. 
• 09-10-2021 ZATERDAG. Foto-uitstap naar een nader te bepalen locatie. 
• 20-10-2021  Presentatie van Zoom DVD over ”stadssafarie” en digitale presentatie ½ jaarthema 

2020 “Vreemde bijzondere situaties”.  
• 03-11-2021 Foto van de Maand: “Eén boom”, discussie over foto’s van een bekende fotograaf.  
• 13-11-2021 ZATERDAG. Foto-uitstap naar een vestingstad.  
• 17-11-2021   Digitale presentatie van zaterdagse uitstapjes en individuele thema’s. 
• 01-12-2021    Jurering van de ‘Serie van het jaar’ bij Fotoclub Molenwaard. 
• 11-12-2021  ZATERDAG. Foto-uitstap naar een nader te bepalen locatie. 
• 15-12-2021 Foto van de Maand: “Vrij onderwerp” en de jaarafsluiting met een hapje en drankje. 

 
 

~~ F O T O  U I T S T A P J E S en E X C U R S I E S~~ 
 
Berichten voor foto-uitstapjes worden per WhatsApp verzonden, deze groep is in beheer bij Adrie, en 

aanmelden voor de groep is noodzakelijk om ook op de hoogte gehouden te worden. Meld eveneens 
interessante foto evenementen of trips via de coördinator Marjoleine of via de mail van het secretariaat 
(info@fcalblasserdam.nl). Ook het aanmelden van deelname aan uitstapjes via Marjoleine. 

 
~~ BELANGRIJKE MEDEDELINGEN~~ 

Op 1 december vindt bij Fotoclub Molenwaard de presentatie plaats van de jurering door enkelen van 
Fotoclub Alblasserdam, waarbij ook onze leden aanwezig kunnen zijn. De avond vindt plaats in het 
IJsclubgebouw, Vletstraat 9, 2957 GH Nieuw-Lekkerland. 
De oorspronkelijk op 1 december geplande clubavond in Alblasserdam gaat dus niet door, en de 
programmawijzigingen staan hierboven, en de betreffende data zijn geel gemerkt.  
 
Wijzigingen in het programma zullen via de Nieuwsflitzz, e-mail of herzien programma bekend worden 
gemaakt. Suggesties zijn altijd welkom. In bovenstaand programma is aangegeven wanneer de mogelijkheid 
van een digitale presentatie is, op de andere avonden is alleen de mogelijkheid om te presenteren met prints. 
Waar mogelijk zal ruimte gezocht worden voor individuele presentaties door leden en presentatie van Foto-
uitstapjes. 
  
Gezamenlijke avonden met de ‘Drechtstedenclubs’ zullen dit jaar niet meer plaatsvinden, deze zullen zo 

mogelijk in 2022 ingepland worden. Wel zal binnenkort weer een thema voor een fotowedstrijd bekend 
gemaakt worden, jurering vindt dan in het 1e halfjaar 2022 plaats. 

 
Het ‘verplichte’ onderwerp van het 2e halfjaar 2021 is ‘Humor’. De presentatie zal ingepland worden in het 1e 

halfjaar 2022 en kan dan zowel digitaal als per afdruk getoond worden. 
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