
2010 – 2015 

In deze periode (vanaf 2009) is een traditie gegroeid dat in de studio van Reen 

Stevens in Zegveld jaarlijks een nieuwjaarsreceptie wordt gehouden. Hiervan 

wordt volop gebruik gemaakt om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden met de 

clubleden en hun partner. 

 

Jaarthema 

In het seizoen 2011/2012 werd een nieuwe activiteit geïnitieerd, namelijk het 

verplichte thema. Het bleek niet gemakkelijk om hier creatief mee om te gaan, 

maar in de loop van het seizoen kregen de leden de smaak te pakken. De 

winnaars van het jaarthema waren: 

2011/2012 thema ‘tegenstelling’ winnaar Wil Groot Bruinderink 

2012/2013 thema ‘beweging’ winnaar Alieke van de Wetering 

2013/2014 thema ‘spreekwoorden’ winnaar Alieke van de Wetering 

2014/2015 thema ‘zaag in beeld’ winnaar Murat Eris 

 

In 2015 werd het jaarthema omgevormd tot een halfjaarthema. 

Het eerste halfjaarthema in 2015 was ‘straatfotografie’. Winnaar werd Albertine 

Boere. 

Iris-trofee 

De winnaar van de jaarlijkse Iris-trofee is degene waarvan een externe jury heeft 

geoordeeld dat dit de ‘beste’ foto is die werd ingeleverd voor deze interne 

wedstrijd. De uitslag wordt altijd bekend gemaakt op de sluitingsavond van het 

seizoen. De winnaars in de volgende jaren waren: 

2010/2011 Heilet van Vugt 

2011/2012 Hielke Postma 

2012/2013 Didi Mooiman 

2013/2014 Marius van Zanten 

2014/2015 Marius van Zanten 



 

 

Exposities 

Werden er in het verleden veel exposities gehouden door de fotoclub zelf, nu is 

dat sterk veranderd. Door de geringe beschikbaarheid van expositieruimte in 

Woerden en omstreken exposeren leden nu steeds meer individueel. Voor 

individuele exposities met een kleiner aantal foto’s bestaat nog wel volop 

gelegenheid om het fotowerk te tonen. Hiervan wordt door de leden 

nadrukkelijk gebruik gemaakt. Een ‘eigen’ expositieruimte is gevonden door 

permanente exposities van fotowerk in de Annex-cinema in Woerden. Dick van 

Doorn is de stimulerende kracht achter deze exposities. Annex-cinema stelt al 

geruime tijd de ontvangstruimte van de bioscoop ter beschikking aan ons. 

Project Kringschool 

Een bijzonder project waarvan Ad van Hulten de trekker was. Scholieren uit de 

bovenbouw van De Kring en de Timotheusschool kregen les van enkele 

clubleden over compositie e.d. en gingen uiteindelijk met de camera aan de slag. 

Alles resulteerde in een schitterende expositie in Het Arsenaal in Woerden. 

Concordia 

Gedurende tientallen jaren was onze club gehuisvest in Concordia in het 

centrum van Woerden. Jammer was dan ook de huuropzegging door het bestuur 

van Concordia. Per 1 maart 2014 moesten wij vertrokken zijn. Gelukkig hebben 

wij een andere ruimte gevonden in één van de zalen van de Kruiskerk in 

Woerden. 

Bert de Lange 

Tijdens de ledenvergadering van 3 februari 2014 werd Bert de Lange benoemd 

als ere-lid. Bert is al meer dan 40 jaar lid, vele jaren secretaris geweest en kan nu 

door gezondheidsproblemen niet meer naar de clubavonden komen. Tijdens de 

nieuwjaarsreceptie in januari 2016 werd een selectie van zijn fotowerk 

geëxposeerd in de galerie 8 x 10 van Reen Stevens. Bij deze bijeenkomst was 

Bert en zijn vrouw Ria en hun zoon aanwezig.  

 

 

 

 



 

 

Het 60-jarig jubileum van FC Iris werd in april 2015 gevierd met een receptie en 

tentoonstelling in de galerie 8 x 10 bij Reen Stevens in Zegveld. Ons ere-lid en 

oprichter van de fotoclub Jaap van der Vooren (op dat moment 88 jaar oud)  

heeft ook nog deze expositie bezocht.  

  

 

   

   


