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Fotobond 100 jaar. 

De afdeling Groningen en Drenthe-Vechtdal organiseren samen een foto dag in het kader van 

Fotobond 100. Deze dag zal worden gehouden op 19 november 2022 in Café ‘t Keerpunt 

Oostermoer 1, 9656 PE Spijkerboor. 

Op deze dag zullen ‘s morgens de ingezonden foto’s bij de afdelingen Groningen en Drenthe-

Vechtdal voor de Fotowedstrijd “Fotobond 100 jaar” door de respectievelijk jury van afdeling 

Groningen en afdeling Drenthe-Vechtdal worden besproken. Voorwaarde is dat de maker van de 

foto aanwezig moet zijn.  

‘s Middags hebben we de fotograaf Marco Maljaars bereid 

gevonden om een lezing te komen geven over zijn foto’s en 

wijze van fotograferen. 

De dagindeling is als volgt: 

09:30 - 10:00:  Ontvangst en registratie. 
10:00 - 12:30:  Bespreken ingezonden foto’s voor de wedstrijd 

(per regio) door de jury die de foto’s heeft 
gejureerd. Alleen de foto’s van aanwezige 
deelnemers zullen worden besproken.  

12:30 - 13:15: Lunch 
 
12:15 - 15:30: Lezing door fotograaf Marco Maljaars  
15:30:  Einde programma 

Voor leden van de Fotobond is de entree gratis (vergeet uw lidmaatschapskaartje niet). Niet leden 
betalen een entree van € 5,00 p.p. voor de gehele dag. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om van een lunch gebruik te maken. Hiervoor is, voor zowel leden als 
niet leden, een vergoeding van € 7,50 verschuldigd. Deze entree en vergoeding moet bij registratie 
contant worden voldaan. Als bewijs van betaling ontvangt u een lunch bon van ons. Voor ons als 
organisatie is het van belang te weten hoeveel bezoekers we mogen verwelkomen (het maximum 
aantal deelnemers is 100). Daarom verzoeken wij u om onderstaand formulier in te vullen en aan ons 
op te sturen via e-mail. 
 

 

Ondergetekende (naam):      . meldt zich aan voor de regionale dag in het kader van Fotobond 

100 jaar.  

Ik ben  lid van de Fotobond (mijn lidmaatschapsnummer is …     .) 

Ik ben  geen lid van de Fotobond en een entree van € 5,00 pp verschuldigd 

 
Ik kom met (aantal)       perso(o)n(en). Deze zijn wel/geen *) lid van de fotobond  

Lidmaatschapsnummer:       

 Ik wil graag deelnemen aan de bespreking van de ingezonden foto’s 

 Ik wil graag gebruik make van de lunch (kosten € 7,50 pp af te rekenen bij registratie) 

 Ik wil graag deelnemen aan de lezing door Marco Maljaars. 

 

Het aantal deelnemers is beperkt, dus meld je tijdig, doch uiterlijk 1 november 2022, aan bij een 

van de coördinatoren van de activiteit Remco Wolfgram (remcowolfgram@hotmail.com) of Jan van 

der Ende (voorzitter@fotobonddrenthe.nl) door het insturen van dit ingevulde formulier onder 

vermelding van “Deelname aan de regionale dag Fotobond 100 jaar”. Wie het eerst komt wie het 

eerst maalt. 

 

Naam: Adres: E-mail: Lidnummer Fotobond 

   Voorbeeld: 0206045 

 

           .             

 

Handtekening: 
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