
 

 

Jaarverslag Leidschenveense Fotoclub 2021 
 
De 17e jaargang van onze club is afgesloten met 26 leden, dat is ondanks de corona en de 
bijbehorende beperkingen een mooie groei. Ook dit jaar speelde het virus een belangrijke rol en zijn 
we genoodzaakt geweest om veel van de activiteiten af te lasten, te verschuiven of via life stream of 
video call te houden.   
Een bijeenkomst in Zoetermeer bij Snowworld was een  creatieve oplossing.  
De algemene ledenvergadering hebben we digitaal moeten houden.  
Vanaf 5 juli mochten we gelukkig weer in ons clubhuis maar helaas was eind van het jaar de situatie 
weer verslechterd en  waren de bijeenkomsten geannuleerd. 
 
In 2021 zijn we met elkaar aan de slag geweest met vier thema's:  tegenlicht/silhouet,  stilleven, 
doorkijkje en  4 seizoenen. 
 
Joke  is  met haar inzendingen de overall winnaar van 2021 en krijgt van de club een tijdschrift naar 
keuze als beloning.   
 
Dit jaar zijn we begonnen  met iets nieuws:  de foto van de maand. De thema's worden gekozen door 
de winnaar van de voorgaande maand. Enkele onderwerpen: gebruiksvoorwerp, stenen, fiets, kleurig, 
macro, rond, ongewoon, blauw en zo meer. De winnende foto blijft een maand  te bewonderen op 
onze site.  
 
Ook dit jaar nieuw: samen met 4clubs is fotochallenge georganiseerd  in Voorburg. De enthousiaste 
reacties na afloop hebben ons doen besluiten om de challenge ook in 2022 te organiseren. 
 
Ook in 4clubs verband hebben wij een lezing van Elvira Smit  via Livestream en een webinar Rook en 
Plons van Liesbeth van Asselt kunnen volgen. 
 
Een jaarlijks terugkerend evenement is de beoordeling en bespreking van foto's in 4clubsverband door 
Diana Bokje.  
 
De expositie van de foto's met het  thema "architectuur" van vorig jaar was verlaat geëxposeerd in de 
bibliotheek Ypenburg. Eind van het jaar exposeerden wij in de zelfde bibliotheek foto's  met de thema  
"spanning". 
 
De estafettefoto's  hebben wij in 2021 helaas digitaal moeten  bewonderen.  
 
Uitjes in 2021 waren: Heempark in Delft, avondfotografie in Leiden, bosfotografie in Clingendael en als 
slotavond voor de zomerstop zijn we naar de Oude Haven in Rotterdam geweest.  
  
In samenwerking met de bibliotheek Leidschenveen hebben wij mogen exposeren met de foto's  
"Hollands landschap".  
Zes leden van de club hebben een presentatie gehouden van de foto's die ze afgelopen jaren hebben 
gemaakt. 
 
Rest mij om iedereen hartelijk te bedanken voor zijn of haar inzet in het afgelopen jaar.  Ook dank aan 
de programma-, kas- en selectie commissie voor hun inzet. 
 
Saša Kos - Battelino 
voorzitter 


