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Beste mensen,
Namens de nieuw gekozen bestuursleden wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie stem. We
voelen ons zeer vereerd dat jullie vertrouwen in ons hebben gesteld om fotoclub Iris de
komende jaren te mogen leiden. Er is afgelopen tijd gepolst of jongere leden of dames,
zitting wilden nemen in het bestuur van onze fotoclub, om zo meer diversiteit te krijgen,
maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Ondanks dat de gemiddelde leeftijd van dit bestuur
nu niet echt laag te noemen is, gaan we toch met jeugdig enthousiasme aan de komende
jaren beginnen.
Het doel om lid te zijn van een fotoclub is om elkaar te stimuleren, te motiveren en om van
elkaar te leren en als bestuur hebben we daarin een verbindende functie in. Die willen we
graag uitoefenen, maar dat kunnen en willen we ook niet alleen doen, maar samen met de
AC, de verdiepingsgroepen en alle andere actieve leden.
Zo heeft een werkgroep van een aantal leden een toekomstvisie op papier gezet om als
startpunt te dienen voor een reis, zoals Pieter het zo mooi zegt, “naar een stip aan de
horizon.”
Deze visie zal de leidraad vormen van het beleid in de komende jaren en zal, in overleg met
de AC, ook de invulling van de Iris avonden, gaan beïnvloeden.
Maar het uitgangspunt van deze toekomstvisie wordt door het volledig bestuur
onderschreven: groeien in de fotografie mede door jouw lidmaatschap van FC Iris.
We zouden het zeer op prijs stellen, indien elk lid dit document leest en indien nodig
zijn/haar opmerking of aanvulling kenbaar maakt. Waar mogelijk kan dit dan verwerkt
worden in het toekomstig beleid of van onze fotoclub.
Er zijn al veel leden actief in diverse rollen en daar is iedereen bij gebaat en stimuleert
bovendien ook nog eens het club-gevoel. Een variatie op een oude Engelse slogan is: vraag
je niet alleen af wat de Fotoclub voor jou kan betekenen, maar vraag je ook eens af wat JIJ
voor de fotoclub kan betekenen?
Misschien wil je bijdragen om deze doelstelling te realiseren en het meer body te geven. Als
fotoclub zijn wij namelijk gebaat bij actieve leden die er mede voor zorgen, dat je na elke Iris
avond naar huis terug gaat met een nieuwe tip, een verrassend inzicht of inspirerende
discussie die jou stimuleert om je te verdiepen in de mooi hobby die fotografie is!
Voor diegene die blanco of tegen hebben gestemd, zou ik willen zeggen, kom een dezer
weken langs om in gesprek te komen met een van de bestuursleden, en vertel wat de reden
daarvan is. We kunnen dan in een gesprek misschien een onduidelijkheid wegnemen.
Nogmaals bedankt !

