
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotoclub Nieuw-Ginneken is in 1983 ontstaan. 
Enkele enthousiaste amateur-fotografen verenigen zich om in clubverband deze boeiende hobby te 
gaan beoefenen. 
Door de welwillende medewerking van Gemeente Nieuw-Ginneken kunnen vanaf het prille begin in 
een lokaal van de voormalige Brigidaschool in Bavel de clubavonden gehouden worden en wordt de 
fotoclub jaarlijks in de gelegenheid gesteld om een expositie te organiseren in het gemeentehuis. 
In 1989 krijgt de fotoclub een eigen ruimte op hetzelfde adres, zodat zij dan beschikt over een 
fotostudio/vergaderruimte en een donkere kamer. 
In 1996 vindt een 2-e verhuizing plaats. Dan krijgt de fotoclub de beschikking over een groter en 
beter geoutilleerd, eigen gedeelte van het nieuwe sociaal-cultureel centrum “’t Klooster” in Bavel. 
De fotoclub is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen 
(BNAFV). 
 
WAT DOET FOTOCLUB NIEUW-GINNEKEN? 
 
Fotoclub Nieuw-Ginneken stelt zich ten doel de amateur-fotografie te bevorderen en tracht dit te 
bereiken door op clubavonden 

- foto’s of dia’s van de eigen leden te bespreken 
- bondscollecties te bekijken 
- gezamenlijk te fotograferen (b.v. portret-, model-, architectuur-, natuur- of tabletop-

fotografie) 
- lezingen over fotografie te organiseren 
- in de doka te werken 
- nieuwe ontwikkelingen, zoals digitale fotografie, te stimuleren 
- de jaarlijkse expositie samen te stellen en daar foto’s voor te selecteren. 

 
Daarnaast worden foto-excursies georganiseerd (Rotterdam, Parijs, Lille, Boedapest) en, 
afhankelijk van het aanbod, bezoeken aan fotomanifestaties of -exposities in de omgeving.  
Jaarlijks wordt er een fotocursus voor beginners gegeven voor clubleden(gratis) en andere 
belangstellenden. 
De clubavonden zijn gezellig, positief-kritisch en stimulerend. 
 
HEEFT U INTERESSE IN FOTOCLUB NIEUW-GINNEKEN? 
 
Als u lid zou willen worden van de fotoclub, dan stellen wij u graag in de gelegenheid om 
vrijblijvend enkele clubavonden mee te maken. Neem dan tevoren even contact op met een van de 
bestuursleden (zie onder). 
De contributie bedraagt € 90,-- per jaar (jongeren tot 18 jaar en studerenden tot 27 jaar krijgen 
50% korting). 
Naast deelname aan de eerder genoemde activiteiten kan elk clublid 

- gratis gebruik maken van de studio en de doka 
- als clublid korting krijgen bij aanschaf van materialen bij een fotozaak in Breda 
- met de hulp van een meer ervaren lid bepaalde (doka)technieken leren. 

KORTOM: KOM EENS LANGS 
 
Nadere informatie wordt u graag verstrekt door: 
Jan Walburg (secretaris) 
Grote Dries 32, 4854 RV  BAVEL. Tel.nr. 0161-432439 
 
Frank van der Linden(voorzitter) 
Berkendreef 2, 4851 BS  ULVENHOUT. Tel.nr. 076-5601771) 


