
Informatie AFV De Iris Harderwijk

Amateurfotografenvereniging De Iris – AFV De Iris 

De Amateurfotografenvereniging De Iris (Kortweg AFV De Iris) is een vereniging van 
vrijetijdsfotografen, opgericht in 1957 en aangesloten bij de Nederlandse Bond van 
Amateurfotografen, kortweg de Fotobond. 

Het doel van de vereniging is het beoefenen en bevorderen van de vrijetijdsfotografie. 
Om dit te bereiken organiseren wij vanaf september tot en met de maand mei/juni  
eenmaal per veertien dagen bijeenkomsten voor onze leden in MFC De Roef in 
Harderwijk. Met nadruk: de vereniging geeft geen andere fotografie cursussen dan 
een introductiecursus voor nieuwe leden en wil mensen die al enige kennis hebben 
opgedaan (o.a. gebruik camera, techniek) een platform bieden om in 
verenigingsverband te werken aan verbetering en verdieping van de kennis van de 
fotografie. 

Deze avonden worden op verschillende manieren ingevuld. Er wordt bijv. fotowerk van 
de leden besproken of er wordt verdieping gezocht in bepaalde fotografie-
onderwerpen door de leden zelf of door een uit te nodigen spreker, er worden doe-
avonden georganiseerd, en avonden waarop foto’s worden beoordeeld/gejureerd 

Naast deze activiteiten organiseren wij excursies. Voor leden die geïnteresseerd zijn in  
een specifiek onderwerp zijn er werkgroepen, zoals portret-, landschaps-, macro- 
architectuur-, straat-, drone-fotografie en het maken van audio-visuals.  

Opbouwende kritiek van de leden onderling is een goede stimulans om het fotowerk 
op een hoger peil te brengen. De nadruk wordt gelegd op plezier in de fotografie en op 
de artistieke kwaliteit van het werk, waarbij de techniek niet wordt vergeten. Onze 
fotoclub staat open voor iedereen die de hobby fotografie samen met anderen wil 
beleven. 

De volgende pagina’s geeft de lezer nadere informatie over: 

• AFV De Iris 

• de verschillende activiteiten binnen de vereniging 

• procedures en reglementen 

• vragen rondom het lidmaatschap (inbegrepen Fotobond) 

• betaling contributie 

• website 

• insturen wedstrijdfoto’s 

• jurering 

Lidmaatschap & contributie 

Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan lid worden van de vereniging. De statuten  
voorzien in een zogenaamd jeugdlidmaatschap, maar op dit moment zijn er geen 
jeugdleden en wordt hierop ook niet geworven. 
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Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor een kalenderjaar. Leden 
die in de loop van het jaar instromen betalen het betreffende deel van de 
jaarcontributie tot het eind van het kalenderjaar. 

De jaarcontributie bedraagt (m.i.v. 2015) € 90 voor individuele leden en een 2e en 
opvolgend gezinslid betaalt de helft. In dit bedrag zit ook de contributie voor de 
Fotobond. Leden ontvangen een aantal keren per jaar het blad “In Beeld” van de 
Fotobond. Voor meer informatie over activiteiten van de fotobond: https://fotobond.nl.  

Van de leden wordt verwacht dat ze actief meedoen in de vereniging en hun bijdrage 
leveren bij de activiteiten. 

Werkgroepen , Commissies & Bestuur 

De vereniging kent een aantal werkgroepen en commissies: 

Werkgroepen 

Een werkgroep bestaat uit een aantal leden die zich bezig houden met een bepaald 
onderwerp. Elke werkgroep wordt geleid door een coördinator, hij/zij organiseert in 
overleg uitjes en in de meeste gevallen de jaarlijkse presentatie van de fotografische 
resultaten van de werkgroep. Wil je lid worden van een werkgroep meld je dan bij de 
coördinator.  

De volgende werkgroepen zijn actief: 

• Werkgroep Audiovisuals (AV’s) 

• Werkgroep Architectuurfotografie 

• Werkgroep Macrofotografie 

• Werkgroep Landschapsfotografie 

• Werkgroep Portretfotografie 

• Werkgroep Straatfotografie 

• Werkgroep Drone-fotografie 
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Commissies 

De activiteitencommissie: 
• maakt de jaarplanning van de bijeenkomsten van de vereniging.  
• organiseert en bereidt de avonden voor.  
• regelt sprekers, organiseert excursies. 

De St Jansdal commissie: 
• organiseert het ophangen van fotowerk van leden in ziekenhuis St Jansdal. 

Periodiek wordt het fotowerk gewisseld en worden thema’s gekozen. 

De jury: 
• bereidt de fotobeoordelingen voor. Zie ook het aparte hoofdstukje over 

fotowerk. 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit minimaal vier leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester 
en één of meerdere algemeen bestuurslid/leden. 

Contact opnemen 

Mail met de secretaris van de vereniging via de website of neem contact met hem/
haar op via afvdeiris.secretariaat@gmail.com. Of nog beter: wees zo vrij en bezoek 
een van onze avonden/bijeenkomsten. De voorkeur is wel dat u zich van te voren 
aanmeldt bij de secretaris. 

Introductie van nieuwe leden 

Aanmelding 

Aspirant-leden melden zich aan via: 
• mail 
• telefoon 
• persoonlijke contacten 
• website 

De secretaris nodigt aspirant-leden uit om een clubavond bij te wonen en informeert 
hen kort over de procedure en zaken rondom contributie, Fotobond, fotobeoordelingen 
en bijeenkomsten. 
Aan aspirant-leden wordt bij binnenkomst gevraagd zichzelf te introduceren of zich te 
laten introduceren door één van de bestuursleden. 

Als aspirant-leden 2 keer zijn geweest dan wordt hen gevraagd lid te worden van de 
vereniging. 
De secretaris vraagt hen een aanmeldingsformulier in te vullen, zich als clublid aan te 
melden bij de Fotobond en informeert hierover het bestuur.  

Lid 
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Eenmaal lid dan wordt het lid gevraagd of hij een mentor wil, een ervaren lid dat hem/
haar informeert over de geplande activiteiten, de geldende procedures en dat soort 
zaken. De mentor is de “vraagbaak” van het nieuwe lid.  

Het feit dat iemand lid is geworden, wordt aan het begin van de clubavond bij de 
mededelingen door één van de bestuursleden meegedeeld. 

Lidmaatschap Fotobond  

De Fotobond, officieel de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen,  is 
een organisatie zonder winstoogmerk, die diensten en producten aan haar leden 
aanbiedt.  De Fotobond heeft 16 Afdelingen die de verenigingen in hun 
regio overkoepelen. De Afdelingen coördineren en organiseren activiteiten in hun regio 
en kunnen de lokale verenigingen ondersteuning bieden. Leden kunnen ook 
individueel aan wedstrijden en foto-beoordelingen meedoen. 
Voor meer informatie raadpleeg  https://fotobond.nl/ 

Website 

De vereniging heeft een website www.afvdeirisharderwijk.nl. Daarop vindt u alle 
informatie over de vereniging, de agenda met geplande activiteiten, uiteraard fotowerk 
van de individuele leden en werkgroepen en hoe u ons kunt bereiken. 
Geen uitgebreide uitleg in dit boekje, maar neem een kijkje op onze site. 

Fotowedstrijd/fotojurering 

Binnen de club onderscheiden we twee soorten van jurering. De zogenaamde 
plenaire jurering en de ‘klassieke’ clubjurering. Beide vormen van jurering worden 
tweemaal per jaar gehouden, gelijkelijk verdeeld over voor- en najaar. In totaal 
dus 4 jureringen. 

De precieze data van de jureringen en data wanneer de foto’s moeten worden 
ingeleverd vind je in de agenda op de website. Ook wordt door de AC en de jury via 
email regelmatig aandacht gevraagd voor de jureringen. 

  
Klassieke clubjurering 

Bij de klassieke clubjurering worden de ingezonden foto’s beoordeeld door de 
clubjury, daarbij soms ondersteund door gastjuryleden. De leden van de jury 
bespreken onderling de foto’s, komen samen tot een rangorde en zetten hun 
commentaar op schrift. Op de avond zelf worden de foto’s digitaal gepresenteerd en 
bespreekt de jury de foto’s met de aanwezige leden. Voorts maakt de jury de 
winnende foto van de avond bekend. 

Plenaire jurering 

De plenaire jurering is anders van opzet. Hierbij is het  de bedoeling dat de leden met 
elkaar in gesprek komen over de ingezonden foto’s. 
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Ieder lid krijgt de gelegenheid om alle ingestuurd foto’s vooraf thuis digitaal te 
bekijken, waarna op de avond zelf de foto’s in groepen worden besproken. De leden 
van de jury begeleiden de discussie in de groepen. Hierna worden de leden in de 
gelegenheid gesteld om te stemmen op hun favoriete foto’s, waarna de foto van de 
avond bekend wordt gemaakt. 

Thema 

In de regel is er een thema van toepassing op een jurering. Soms kan dit een vrij 
onderwerp zijn. De gekozen thema’s sluiten zoveel mogelijk aan op de geplande 
activiteiten conform de clubagenda. 

Aanleveren foto’s voor de klassieke clubjurering 

Bij de klassieke clubjurering dienen de foto’s digitaal te worden aangeleverd op het 
emailadres van de clubjury: afvjury@gmail.com  

De uiterste datum van inlevering (in de regel 14 dagen voor datum clubavond) wordt 
tijdig gecommuniceerd.  

Aanleveren foto’s voor de plenaire jurering 

Bij de plenaire jurering dienen de foto’s zowel digitaal als geprint te worden 
aangeleverd. Ruim voor de datum van de clubavond moet de foto digitaal worden 
aangeleverd op het emailadres van de clubjury: afvjury@gmail.com 

De jury maakt een digitaal album aan voor de ingezonden foto’s en zorgt er voor dat 
het album toegankelijk is voor de leden, zodat iedereen vooraf de foto’s kan bekijken 
en beoordelen. 

Op de avond van de plenaire jurering nemen de leden een print mee van hun 
ingezonden foto. Om een gelijkwaardige bespreking van de foto’s te kunnen 
waarborgen is het voorgeschreven de foto’s in een passe-partout met een standaard 
buitenmaat van 40x50 cm te plaatsen. De uitsnede van de foto mag men zelf bepalen. 
Op de achterzijde van het passe-partout moet de titel van de foto worden vermeld. 

Het is ook van belang dat de geprinte foto’s worden aangeleverd in een passe-partout 
met standaard buitenmaat van 40x50 cm, omdat deze foto’s worden opgenomen in 
de exposities in St Jansdal.  

Regels voor het digitaal aanleveren foto’s  

• Lever de foto aan in het jpg formaat. 
• Beperk de grootte van het bestand tot maximaal 2400 pixels aan de lange zijde.  
• Vermeld je naam en de titel van de foto in de bestandsnaam. Een voorbeeld hiervan is: 

Piet Jansen _ Oude Kerk.jpg 
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