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Wat geeft je energie als je met fotografie bezig bent? 
• Ongestoord mijn eigen ding doen. Samen met een fotomaatje op pad kan gaan wanneer het mij 

uitkomt. Het maken van een mooie foto (Kristel). 
• De kick als je een mooie plaat gemaakt hebt (Wilfred). 
• Het contact met mensen, de reacties tijdens het fotograferen, mooie foto’s maken (Mathy). 
• Thematisch werken of werken aan een opdracht ervaar ik als een uitdaging (Wil). 
• Wat mij energie geeft is dat fotograferen maakt dat ik bewuster mijn omgeving beleef. Ik ben in 

het moment, kijk intenser en bewuster om mij heen. Tijdens het fotograferen ontspan ik mij 
(Doortje). 

• Rust, even de zinnen verzetten, andere wereld (Frits). 
• Deze energie ontstaat vaak achteraf als blijkt dat een foto echt goed gelukt is.  
• Ik zoek graag naar foto locaties in Nederland en ga altijd nog graag naar onze regionale 

natuurgebieden (Ton). 
• Samen met collega-fotografen eropuit en elkaars foto's beoordelen en waarderen (Ted). 
• Rondzwerven en met een fotografisch oog kijken, waarnemen en genieten op de onderwerpen 

straat-, portret- en landschapsfotografie. De beleving en het toevallig resultaat geven mij altijd 
energie. Thuis foto’s nabewerken en uren met schuifjes spelen geven ook energie. 
Teleurstellingen of niet gehaalde doelen ontmoedigen niet. Ik ga ook heel graag naar 
fototentoonstellingen. Hoe doen de professionals het en waar zitten de verschillen met mij (Ben). 

• Voor al mijn hobby’s, en dus ook voor fotografie, geldt dat het mij positieve energie op moet 
leveren en dat ik later terug kan kijken op een mooie herinnering of een mooi resultaat. Ik haal die 
energie vooral uit het contact met andere mensen (fotografen, modellen, visagisten, enzovoorts) 
en uit de samenwerking en de wil om samen een mooi resultaat neer te zetten (Alphons). 

 
Wil je verder groeien in jouw fotohobby of voel je je goed met het huidige niveau?  
• Ik ben altijd bezig om proberen te groeien in mijn hobby’s en dus ook in fotografie. Ik doe dit 

vooral door proberen voorbeelden na te maken, te experimenteren met licht en camera-
instellingen. Te kijken naar hoe anderen dat doen, maar ook proberen mijn eigen weg te 
bewandelen en mijn eigen stijl te ontwikkelen (Alphons. 

• Ik hoef niet zo nodig te groeien. Ik ben tevreden met wat ik kan. Mijn ambitie is gewoon maken 
wat ik mooi vind. Plezier hebben (Kristel). 

• Ik zoek niet meer veel nieuwe uitdagingen, vind het kennis nemen van foto informatie/lezingen 
wel leuk (Ton). 

• Het kan altijd beter (Ted). 
• Jazeker! Daartoe heb ik mij ingeschreven voor een fotografie opleiding bij de School voor 

Fotografie in Breda. Deze opleiding start in september. Ook binnen de club heb ik het een en 
ander opgestoken (Doortje). 

• Ik wil nog veel leren op technisch gebied. Loop nog altijd te stuntelen met belichtingsfactoren 
ondanks alle uitleg. Heb het gewoon niet paraat op het moment van fotoknippen. 

• Ik vind dat je je constant moet ontwikkelen en steeds nieuwe dingen vast moet pakken (Frits). 
• Heb gemerkt dat als je de focus hebt op een onderwerp bijvoorbeeld natuur of landschap, dat je 

dan verder komt (Frits) 
• Op dit moment goed zoals het is! Ben destijds bij de club gegaan om ook buiten onze vakanties 

wat meer met fotografie te doen. Paar jaar geleden ook een andere hobby gestart (bierbrouwen), 
wat momenteel mijn interesse wat meer heeft. Ook daar kan ik momenteel vrij weinig tijd aan 
besteden i.v.m. onze 2 jonge kinderen, werk, etc. (Wilfred). 
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• Wil mij op straat-, portret- en landschapsfotografie toeleggen. Weet wat ik kan. Meer planmatig. 
Bepaling van het doel. Volgens een vooraf vormgegeven visie. Niveau gaat dan vanzelf omhoog. Ik 
heb de laatste jaren enig gebrek aan motivatie. Komt wel weer terug. Het leven is een grote 
golfbeweging (Ben). 

 
Vind je de social media belangrijk voor jouw fotohobby plezier? 
• Nee, totaal niet (Kristel, Wilfred, Ben & Cor). Ik zie geen directe relatie tussen social media en mijn 

fotoplezier (Ton). Nee, eigenlijk niet. Alhoewel de pixelpeople opdrachten via WhatsApp goed zijn 
bevallen (Thom). 

• Matig (Petra) 
• Jazeker (Ted) 
• Mogelijkheid tot delen van resultaten: In eerste instantie fotografeer ik voor mezelf maar als je 

een geweldige shot hebt gemaakt wil je die graag delen met anderen. Dit gebeurt op de 
fotobespreekavonden maar ik plaats ook mijn foto’s op Instagram. In de toekomst wil ik ook 
andere media gaan gebruiken zoals Flickr (Doortje). Ja, voor het delen van foto’s in 
familieverband, maar ook met fotohobbyisten (Wil). 

• Stimuleert reacties: Ik merk dat het me helpt, krijg reacties maar merkt vanuit natuurfotografie 
dat ik mensen er een plezier mee doe. Dat motiveert me (Frits). 

• Uithangbord en contact: Voor mijn fotografie zijn sociale media erg belangrijk. Ik gebruik het als 
uithangbord om mijn werk met de wereld te delen, om reacties op mijn werk te krijgen en niet 
onbelangrijk om contact te onderhouden met mijn fotovrienden die over bijna de hele wereld 
verspreid zijn (Alphons). 
 

Hoe zou je de huidige fotokring Beeldhoek omschrijven?  
• Stoffig: In de huidige vorm maakt de fotokring een stoffige indruk. We zijn blijven hangen in hoe 

het vroeger was. Er zijn uiteraard wel wat aanpassingen geweest, zoals de overgang naar de 
digitale fotografie en het digitaal presenteren tijdens de fotobespreekavonden (Alphons).  

• Niet altijd direct: We blijven hangen in die oude bespreekmethoden en “lieve” opmerkingen over 
de foto’s en proberen een foto helemaal uit te melken. Het mag allemaal wat sneller, vlotter 
(Alphons). 

• Geen idee (Kristel). 
• Leuke vereniging: Draait goed, heb wel ‘moeite’ met sommige leden tijdens de fotobesprekingen 

Ik ben geen type dat door wil gaan in de late uurtjes, half 11 is voor mij een mooie tijd (Ton). 
• Passiviteit: Proef (veel) passiviteit binnen de club, gezien de soms minimale deelneming aan 

activiteiten, als laatste de “pixelpeople” (Wil). Is me de afgelopen periode een beetje tegen 
gevallen. Had meer initiatief verwacht. De leden zijn mi ook weinig proactief (Frits). Op dit 
moment (corona) een inactieve club met slechts een paar actieve leden (Petra). 

• Gezellige club: De fotokring is niet te groot en een fotokring waar je je niet verplicht hoeft te 
voelen om deel te nemen met de diverse initiatieven. Zit ook veel kennis binnen de club (Wilfred) 

• Nieuwe leden, nieuwe koers? Ik ben nu zo’n 2 jaar lid volgens mij en weet daarom niet veel van 
het verleden. Er zijn de laatste jaren meerdere nieuwe leden aangesloten. Het kan zijn dat dat 
verandering heeft gebracht binnen de club. Ik kan het niet precies omschrijven maar voel dat er 
beweging zit in de club maar dat (nog) niet duidelijk is waar het naar toe leidt. Dat vind ik 
persoonlijk geen probleem. Alles is aan verandering onderhevig. Ik vind het een fijne groep 
mensen, er is bereidheid nieuwe leden te helpen (Doortje). 

• Informeel, sociaal met respect voor elkaar: Vanuit mijn zeer beperkte ervaring: actief, sociaal, 
respect voor elkaar, informeel en toch georganiseerd. Ook deze enquête lijkt aan te geven dat het 
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bestuur vooruit wil kijken en ten dienste staat van de leden. Tot nu toe zeker een club waar ik 
graag bij wil horen (Thom). 

• Gemixte club van jong en oud waarbij ook de sfeer belangrijk is. Er wordt met respect omgegaan 
met de individuele keuzes van gefotografeerde onderwerpen (Ted). 

• Gezapig clubje: Opwelling: een gezapig kluppie dat de lat niet al te hoog legt. Vastgeroest? Onder 
het motto: er moet ook ruimte zijn voor de gezelligheid. Heb het de laatste tijd prima gevonden. 
Visie: Kom nu op een leeftijd dat ik keuzes moet maken. Nog een keer de lat omhoog nu het nog 
kan (Ben). 

 
Hoe zou een post-Corona Beeldhoek er volgens jou uit kunnen zien (ideeën) 
• Blijf bij het oude: Ik was tevreden met hoe het voor corona was (Kristel). Zoals dat die was in het 

pre-Corona tijdperk (Wilfred). Ik vind het gezellig hebben met elkaar en het foto's van andere 
kijken leuk (Kristel). Als het uitkomt in mijn agenda, mee gaan bij ‘een dagje weg’ of deelnemen 
aan het fotoweekeinde (Kristel). Groepsavonden handhaven (Petra). Gewoon doorgaan met alles 
wat we deden, ik haal mijn foto-inspiratie zeker niet uit groepsactiviteiten, mag 't liefst alleen op 
pad gaan (Ton) Zoals het was voor corona. 

• Sneller: De “nieuwe” fotokring mag voor mij wat “sneller” zijn. Themagroepen die ook buiten de 
reguliere clubavonden samen dingen ondernemen en gaan fotograferen. Voor de 
bespreekavonden een thema vaststellen en dat gaan bespreken. Daarmee laten we leden 
kennismaken met andere vormen van fotografie. Meer actief er op uit. Dat kan in de vorm van 
stedentrips maar ook meerdaagse trips en themadagen. Vroeg op of laat naar bed om gebruik te 
maken van de gouden en de blauwe uurtjes. In groepsverband (themagroepen?) bezoeken van 
evenementen die niks met fotografie te maken hebben. Of evenementen die juist wel met 
fotografie te maken hebben. De fotokring meer naar buiten laten treden, tentoonstellingen. In elk 
geval aan de Astense gemeenschap laten weten dat er een actieve fotokring in hun dorp is 
(Alphons). 

• Cherry Picking begrijpen en accepteren: Met een gezin is "mijn tijd" beperkt. Dus hoef ik niet zo 
nodig alles vol te plannen met FKBH. Leuk zo op zijn tijd, maar niet de hele tijd. Moet zeggen dat ik 
het sinds mijn gezondheidsproblemen moeilijk vind om met andere mensen nieuwe contacten op 
te bouwen. Vind het al lastig genoeg bestaande vriendschappen te onderhouden (Kristel). Met 
ruimte voor de niet (meer) zo actieven om hun ding te blijven doen. 

• Te groot en te klein: Ik vind de club wel inmiddels groot. Te veel mensen in een kleine ruimte. Ook 
is mijn energie inmiddels behoorlijk beperkt en moet ik bewust keuzes maken wat ik wel en niet 
onderneem. Veel drukte is daardoor soms slopend. Ik heb goede en slechte weken, waardoor ik 
lastig vooruit kan "plannen". Een druk programma is voor mij dus niet weggelegd, maar als 
anderen daar wel behoefte aan hebben, zou het fijn zijn dat daarin voorzien wordt (Kristel).  

• Cursus klasjes: Ik zou ik het prettig vinden als "cursus-klasjes" buiten de reguliere avonden om 
gepland worden (Kristel). Erop uit met kleinere groepjes en thema’s toevoegen (Petra). In 
kleine groepjes er op uit te gaan, zelf kiezen, vrijheid om deel te nemen (Wil). Stedentrip, 
Dauwtrappen, Natuurdingetjes b.v. maan of zonsverduistering, Kleine initiatieven, kartrekkers 
Onderling bij elkaar komen hierdoor kunnen we makkelijker kennis en tips delen (Wil). Volgens mij 
moet er meer stimulans zijn tot samen werken. Fotografen zijn blijkbaar erg individualistisch 
(Frits). 

• Simpel organiseren: Bepalen plaats, tijdstip, locatie, koffie met roze koeken 
• Organiseren topavond: Alle winnende foto’s van de opdrachten afgelopen jaar bespreken op een 

bespreekavond (Petra). 
• Welkom: De nieuwe leden een mooi welkom heten (Petra). 
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• Leer elkaar kennen: En we leren elkaar zo beter kennen, zeker voor nieuwe leden (Wil). 
• Communicatie, verbinding en aandacht: De Beeldhoek heeft een open communicatie. Verbinding 

en gezamenlijkheid vind ik belangrijke waarden voor de club. Aandacht voor persoonlijke situaties 
van de leden (Doortje). 

• Digitale doe-activiteiten voortzetten, afgewisseld met de doe-avonden zoals in het verleden (Cor). 
• Profileren: De beeldhoek zoekt meer manieren om foto’s te delen en te kunnen publiceren met 

derden. Niet alleen via de website maar via social media zoals Instagram, plaatselijke kranten, 
facebook (Doortje). 

• Gevarieerd: De beeldhoek heeft een gevarieerd jaarprogramma. Inbreng van leden wordt 
gewaardeerd en meegenomen. Ook activiteiten buiten het programma om mogelijk maken door 
acties en ideeën van leden (Doortje). 

• Betere ruimte: De Beeldhoek heeft een groteren werkbare ruimte voor doe-activiteiten.  Binnen-
opdrachten zijn nu moeilijk uit te voeren door beperking ruimte de Grutter. (Doortje). 

• Afwisseling: De afwisseling die ik heb gelezen tussen bespreken, doen, lezing/presentatie, 
weekend, spontane uitstapjes spreken mij aan (Thom). 

• Coronaproof: Minder handen schudden (helaas), bijeenkomsten met voldoende afstand van 
elkaar (1,5 meter regel), handen desinfecteren (Ted). 

• Fotobespreekavonden: Fotobespreekavonden dienen te blijven. Het fotobespreken is de basis en 
de oorsprong. Vorenstaande ter vervanging van de doe-avonden. Resultaten van de werkgroepjes 
inpassen in aparte avonden. Kan een goed programma opleveren. Is actiever. Kwaliteit verhogend. 

• Aandacht voor tweedeling: Ik zie een tweedeling naderen tussen de oudere leden en de nieuwe. 
Niet te voorkomen maar moet wel opgevangen worden (Ben). 
 

Heb je Beeldhoek gemist en kun je dat ‘gemis’ concreet maken? 
• Ja en nee. Voor andere is de corona-tijd misschien saai (geweest). Voor mij was het een hele 

drukke tijd. Met twee naar schoolgaande kinderen die ik thuis onderwijs moest geven, mijn werk 
(vanuit thuis), mijn huishouden en mijn gezondheid al een hele uitdaging en enorm energie 
slurpend. Ik miste vooral de fotobespreekavonden. Gewoon foto's kijken en daarna even 
bijkletsen. Vrienden zien. Even niet binnen je eigen huis zijn (Kristel). 

• Ik heb de fysieke fotobespreekavonden erg gemist, door de zeer gevarieerde foto's van onze 
leden men de inspirerende en leerzame commentaren daarop (Cor). 

• Ik heb vooral de leden van de fotokring gemist. De sociale contacten zijn heel belangrijk maar 
vooral ook het leren van elkaar en met elkaar. Inspiratie opdoen van andere leden, uitdagingen 
(Alphons). 

• Dat ook de jonge aanwas actief inhoud bijdraagt zoals het fotobespreken. 
• Natuurlijk mistte ik ook het commentaar op mijn eigen inzendingen. Dus dat wil ik graag terugzien 

na deze zomervakantie, als corona, of andere vervelende zaken het tenminste toestaan.  
• Ook mistte ik natuurlijk de "derde helft” van de avond (Cor). 
• Jazeker! De leden, de activiteiten én de bespreekavonden. Ik merk dat ik de stimulans van de club 

mis. Van foto’s van anderen krijg ik inspiratie, dat heb ik gemist. Ook de gezelligheid tijdens de 
‘derde helft’ (Doortje). 

• Ik heb het samen werken aan gemist. De stimulans om van anderen te kunnen leren (Frits).  
• Valt mee, alhoewel ik de bespreekavonden altijd wel heel leuk vindt (Petra) 
• Ik heb Beeldhoek zeker gemist, zeker naargelang corona langer duurt wordt de motivatie om te 

fotograferen toch langzaam minder (Jo). 
• Ja in zekere zin wel, want foto's zien van anderen prikkels zeker de inspiratie voor mezelf (Ton) 
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• Ik heb een fotoclub gemist (eerst Optika en Deurne, daarna Beeldhoek) omdat ik het contact met 
anderen erg stimulerend vind. Ik hoop bij Beeldhoek ook iets van een “gezelligheidsfactor” te 
vinden (Thom). 

• Zeker gemist. Bijeenkomsten met collega-fotografen geven zoveel inspiratie. En natuurlijk de 
gezelligheid (Ted). 

• De clubavonden wel. Fotografie zelf staat op een erg laag pitje momenteel, maar was toch gezellig 
om bij te kletsen tijdens de clubavonden en foto’s van mede clubgenoten te bekijken (Wilfred) 

• Eerlijk gezegd? Nee. Het kwam mij wel goed uit. Heb vorig jaar veel energie in 
familieomstandigheden moeten steken. Samen met mijn gebrek aan motivatie viel de “missing 
link” wel mee (Ben). 
 
 

Wat zijn voor jou belangrijke elementen binnen de fotokring? 
• Foto’s bespreken; inspirerend en stimulerend (Kristel, Wilfred, Frans, Jo & Mathy). Het 

presenteren van het werk van anderen en het bespreken van foto's van mijzelf. Ik ben ook altijd 
heel nieuwsgierig wat anderen hebben gemaakt en presenteren. Je kunt een andere kijk krijgen 
en/of nieuwe ideeën opdoen (Thom). 

• Een fijne groep om foto's te tonen en te bespreken (Harry & Mathy). 
• Inspiratie (Ted, Cor, Alphons & Thom). Beeldhoek inspireert me bij het fotograferen maar ook bij 

mijn fietstochtjes. Ik ga intenser kijken, meer proberen, Zonder toestel in de fietstas voelt als een 
gemis (Jo).  

• Gelijkgestemden: Mijn hobby kunnen delen met gelijkgestemden. Op pad zijn met mensen die 
voor hetzelfde doel op pad zijn (Alphons).  

• Uitwisselen van ideeën en ervaringen, en ook de fotobesprekingen zijn voor mij inspirerend en 
stimulerend (Frans). Van elkaar leren, ervaringen uitwisselen, samen naar oplossingen zoeken 
(Alphons). 

• Verbinding, voor mij is het van belang dat er binnen de club harmonie heerst. Dat iedereen zich 
welkom en gezien voelt (Doortje & Mathy). Uiteraard zijn de sociale contacten en de gezelligheid 
een belangrijk aspect (Alphons). 

• Gevarieerde opdrachten (doe-commissie). Ik keek uit naar het nieuwe thema's. Vaak probeerde ik 
zodoende nieuwe foto's te maken, soms helaas geput uit archief (Cor). Werken aan opdrachten, 
thema’s en eigen onderwerpen (Thom) 

• Afwisseling en diversiteit (Wilfred, Mathy) 
• Stimulans voor continuïteit: door aangesloten te zijn bij een fotoclub wordt je gestimuleerd om 

met je hobby bezig te zijn (Doortje). 
• Activiteiten: Samen er op uit (Frits). Samen op stap gaan, geïnspireerd worden door de leden van 

de club. Actief met fotografie bezig zijn, contact, ontwikkeling, gezelligheid (Thom). 
• Kennis: Ik leer van anderen door te kijken en na te doen. Door te vragen om advies en meningen 

(Doortje). 
• Bezig zijn met je hobby, beter worden in fotografie en dat samen in een prettig gezelschap (Petra). 
• Verbeteren; Fotografie is al heel lang mijn hobby, het voortdurend verbeteren hiervan is voor mij 

de uitdaging. Onze fotoclub is voor mij dan ook bij uitstek het platform hiervoor (Frans). 
• Leren van elkaar, kennis en ervaring met elkaar delen (Ted & Frits), Ik leer graag nieuwe dingen 

(technieken, toepassingen). Als ik bij wijze van spreken maar één nieuw idee op doe is een avond 
al geslaagd (Thom). Leren op een ongedwongen manier (Cor) 

• Ontmoeten: Mensen met dezelfde belangstelling ontmoeten (Harry). Vrienden ontmoeten en 
bijkletsen (Mathy & Kristel). 
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• Gezelligheid. Ben inmiddels, met tevredenheid, 5 jaar lid, we leggen de lat niet hoog en 
gezelligheid is zeer belangrijk (Wil). Ik vind de gezelligheid en het onderlinge contact erg 
belangrijk. Een fotodag moet vooral gezellig zijn en levert vanzelf resultaat (Alphons). 

• Derde helft. Tijdens de “nazit” met een drankje en een praatje wordt vaak over allerlei 
fotografieonderwerpen gesproken met een grotere saamhorigheid tot gevolg (Frans, Jo) 

• Fotoweekend (Kristel, Wilfred & Mathy). 
• Fotografiecafé, lezingen van professionele fotografen (Cor, Wilfred). Ik vind de persoonlijke passie 

van zo’n gastspreker die tijdens zo’n avond naar voren komt erg belangrijk. Je hoeft er niet 
persé van te houden, maar er iets van opsteken doen we altijd wel (Wil). 

• Respect. 
• In waarde laten. Ik vind het belangrijk dat we eenieder in z'n waarde laten. 
• Bijdrage per lid mag verschillen. Accepteren dat we (zeer) actieve leden maar ook minder actieve 

leden hebben (Kristel). 
• Uitlaatklep. Ik maak al lang individueel hobbymatig foto’s, en foto’s wil je laten zien. Uiteraard als 

eerste aan je family.  Reacties in het begin waren; er staan geen mensen op. Daarom is een club 
een goede uitlaatklep (Wil). 

• Het lidmaatschap van de bond, het bijbehorende abonnement op “in Beeld” en de mogelijkheid 
van het individueel of collectief thematische foto’s inzenden (Cor & Mathy).  

• Fototentoonstelling (Cor). 
 
Suggesties: 
• Fotobespreking mag sneller (Wil, Alphons, Mathy, Ton). Als iemand iets wil toelichten met een 

2e foto moet dat zeker kunnen (Wil). Maak de foto bespreekavonden concreter, en niet lang 
doorzeveren over de foto's, daar krijg ik de kriebels van! Heb geregeld "heimwee" naar de 
vroegere foto avonden........(Ton). 

• Vang nieuwe leden op. Heb samen aandacht voor nieuwkomers (Mathy). 
• Soms bespreken we wat te mild, maar ’n foto afbranden hoeft natuurlijk niet (Wil & Mathy). 
• Digitale bijeenkomsten voor sub groepjes organiseren (Cor). 
• Het faciliteren van interesse of focus groepen van leden met gelijkgestemde uitdagingen (Frans). 

Focusgroepen organiseren, ik hoop, in de nabije toekomst op aansluiting bij een “groepje” (Ben) 
• Uitwisselen: Wissel fotogenieke locaties en of evenementen onder elkaar uit (Frans). 
• Deel ervaringen: Tips en tricks, websites en app’ s betreffende fotografie (Frans). 
• Maak meer gebruik van de website. Deel je ervaring op blog+. Laat reacties achter (Mathy). 
• Marktplaats of prikbord op website waar leden eventueel camera’s en of accessoires voor een 

zacht prijsje kunnen aanbieden (Frans). 
• Bestuur moet actie ontwikkelen. Groepjes formeren en wellicht elk groepje focus op een 

onderwerp. Goed kijken wie bij wie. Het moet elkaar vooruit kunnen helpen door kennis en kunde 
(Ben). 

 
Opmerkingen: 
• Bijdrage: Zelf werk ik nog onregelmatig en kan er dus niet altijd zijn maar wil in de toekomst, zeker 

iets betekenen (Wil). 
• Creatieve agenda: Ik hoop ik 15 juli iedereen weer te zien, met ‘n drankje wat bij keuvelen, en 

voor de club een volle, creatieve agenda (Wil). 
• Communicatie: Let op voor niet foto gerelateerde onderwerpen in onze app. Individuele 

communicatie moet individueel blijven dus niet in de kring of groepsapp(Wil). Doe iets aan de 
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ingewikkelde communicatie. Dan weer via WhatsApp, dan weer via de website of per mail. Wat is 
het standaard-kanaal? (Harry). 

• Website: Ons visitekaartje, vindplaats voor uitleg, doe-activiteiten, focus-groepen, delen 
fotodingen, agenda, archief, organisatie, wie doet wat, bestuurszaken (Mathy). 

• WhatsApp: Voor het gemak, snel & kort iedereen informeren, alerteren. Beperk je tot fotodingen. 
Niet alles hoeft in de hele groep. Inleider of organisator persoonlijk informeren is slimmer en 
persoonlijker (Mathy). 

• Mail: Als er duidelijk een vraag moet worden beantwoord of een opgave moet worden gedaan 
(Mathy).  

• Plannen: Ik vind onze club weinig proactief (Frits). 
• Tweedeling: Voorkom tweedeling, motiveer ontwikkelingen. Heb oog voor oudere en nieuwe 

leden (Ben). 


