
Toekomstvisie Iris  

 
1. Inleiding 
 

Tijdens de ledenvergadering op 22 februari 2021 is gesproken over de toekomst van Iris. Enkele 

leden hebben zich aangemeld om zich hierover te buigen. Deze notitie is het resultaat van dit overleg 

en de bespreking hiervan met het beoogde nieuwe bestuur van Iris.  

2. De basis van Iris  
 

Uitgangspunt vormen de statuten (opgesteld in 2001). Hierin is vermeld waar Iris voor is opgericht. In 

artikel 4 staat: 

1. De vereniging heeft tot doel: 
a.   Het bevorderen van de fotografie door vrije fotografen                                                                            

b.   De technische en esthetische vorming van vrije fotografen 

2.    Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:                                                                                        

a.   Het organiseren van activiteiten                                                                                                           

b.   Het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met andere groeperingen op           

fotografisch gebied                                                                                                                                          

c.   Aansluiting bij de Fotobond-BNAFV 

3. Huidige activiteiten 
 

Het uitgangspunt is terug te zien in de verschillende activiteiten die de vereniging ontplooit: 

-    Om de twee weken komen de leden bij elkaar voor een clubavond (beoordelen van elkaars 

werk, presentatie van leden of verdiepingsgroepen, lezing van een externe fotograaf, workshops 

e.d.) 

-    Er zijn diverse thematische verdiepingsgroepen (portret, macro, landschap) 

-    Op gezette tijden worden activiteiten georganiseerd voor leden (fotoshoots, -tochten e.d.) 

-    Fotomaterialen worden gemeenschappelijk ingekocht of kunnen worden geleend 

Voorts zijn er diverse commissies en werkzaamheden: 

- Activiteitencommissie (stelt jaarprogramma op en organiseert/coördineert activiteiten) 
- Expositiecommissie (bemiddeling bij deelname van leden aan exposities) 
- Verhuurcommissie (bemiddeling bij verhuur van foto’s) 
- BFWC (selecteert foto’s van leden voor wedstrijden van de fotobond) 
- Beheer materialen (die beschikbaar zijn voor uitlening aan leden) 
- Webmasters (onderhouden website) 

 
Uit de bovengenoemde opsomming blijkt dat sprake is van een actieve vereniging.  Bovendien zijn 

veel leden bij één of meer activiteiten betrokken. Toch zijn er aandachts- en verbeterpunten voor de 

toekomst.  

4. Uitwerking doelen 
 

Het doel dat nagestreefd wordt, kan voor ieder lid anders zijn. De één zal al tevreden zijn als 

zijn/haar foto op een clubavond bekeken wordt, een ander pas als zijn/haar foto tentoongesteld  

wordt of in een galerie komt te hangen; persoonlijke doelen dus. Belangrijk is dat ieder lid laat zien 

wat hij/zij gedaan heeft om een foto te maken die boven het niveau van registratie uitstijgt.  



Foto’s kunnen  tot de verbeelding spreken door gebruik te maken van humor, sfeer en emotie. Dit 

kan zowel bij een portret, landschap of bij een creatieve, abstracte foto door het gebruik van lijnen 

en kleuren(tegenstellingen). De fotograaf moet iets toevoegen aan de foto, de ‘eigen inbreng’, 

waardoor de kijker met plezier en/of bewondering naar de foto gaat kijken. Als de fotograaf toelicht 

waarom en hoe een foto gemaakt is kunnen anderen het proces volgen en kan dit onderwerp van 

een constructieve dialoog worden.  

Van de leden wordt verwacht dat zij openstaan voor (positief-opbouwende) kritiek op hun foto’s en 

daar wat mee doen. Bij de beoordeling van foto’s wordt begrip verwacht voor de verschillende 

invalshoeken en werkwijzen van fotografen.  

5. Aandachtspunten 
 

Iris heeft momenteel circa 35 leden met een relatief hoge gemiddelde leeftijd. Het is dan ook van 

belang om in de (nabije) toekomst meer jongere en actieve leden die willen groeien aan de club te 

kunnen binden. Dit verbreedt de basis en voorts kunnen bij een groter ledenbestand de bestaande 

werkzaamheden beter worden verdeeld.  

De leden van Iris moeten blijvend worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen en te vernieuwen, 

dus leren om steeds betere foto’s te maken (en bewerken), onder meer door te participeren in de 

georganiseerde (reguliere en incidentele) activiteiten.  

De bekendheid van Iris moet worden vergroot door meer naar buiten te treden en deel te nemen 

aan activiteiten vanuit de Woerdense gemeenschap.  

Tot slot zijn gezelligheid, een goede sfeer en het stimuleren van onderlinge contacten belangrijke 

elementen die aandacht verdienen.    

6. Uitwerking aandachtspunten 
 

Voor uitbreiding van het ledenbestand, ontwikkeling en verbreding van de leden en/of het vergroten 

van de bekendheid van Iris kan gedacht worden aan de volgende (extra) activiteiten:   

- Plaatsing van een uitnodigende oproep op de website om lid te worden (bijvoorbeeld met de 
zinsnede ‘Iris kan je helpen een betere fotograaf te worden’) 

- Organiseren van workshops voor specifieke doelgroepen (scholen, verenigingen e.d.) 
- Een introductie voor en begeleiding van nieuwe leden. De ervaring leert dat de drempel voor 

sommigen om lid te worden van Iris nogal hoog is. Om te voorkomen dat nieuwe leden al 
snel weer afhaken, is begeleiding door een ervaren lid gedurende enige tijd gewenst.    

- Leden de mogelijkheid bieden om een keer aan een activiteit van een verdiepingsgroep mee 
te doen. Hierdoor kunnen leden hun interesse in fotothema’s verbreden 

- Gezamenlijke activiteiten stimuleren (meer samen doen) zoals fotosessies maar bijvoorbeeld 
ook bezoek aan fotomusea en -tentoonstellingen 

- Uitwisseling met andere fotoclubs op gang brengen 
- Deelname aan activiteiten van de Fotobond (fotowedstrijden en educatie/mentoraten) 

stimuleren  
- Externe deskundigen naar de club halen die met hun ervaring en een frisse blik hun licht over 

het fotowerk van de leden kunnen laten schijnen.  
- Tijdens clubavonden minder foto’s bespreken, maar de getoonde foto’s wel uitgebreider    

bespreken met aandacht voor de beweegredenen van de fotograaf. Van meer diepgang en  
discussie kan iedereen leren.  

- Aandacht besteden aan nieuwe vormen van fotografie  
- De pers uitnodigen bij activiteiten, contact zoeken met de lokale omroep, regelmatig 

persberichten verspreiden e.d.  
- Gebruik van ‘Social media’   
- PR-commissie of contactpersoon benoemen die hiermee aan de slag gaat  



 

Voor de continuïteit van Iris is het ook belangrijk om vanuit het bestuur voeling te houden met de 

leden door: 

- Regelmatig contact met individuele leden om op de hoogte te blijven van de wensen, 
interesses en waardering voor (de activiteiten van) Iris 

- Leden die hun lidmaatschap opzeggen vragen naar de reden(en) van hun vertrek 
- Bij (potentiële) nieuwe leden informeren waarom zij zich wel/niet als lid aanmelden 

 

7. Randvoorwaarden 
 

Het ontplooien van extra activiteiten kan alleen als aan een aantal randvoorwaarden is voldaan: 

- Inzet van leden voor bestaande en nieuwe activiteiten 
- Beschikbaarheid van ervaren leden om nieuwe (jonge) leden te begeleiden 
- Waar nodig extra budget. Hiervoor kan de reserve van Iris worden aangesproken.  


