
JAARVERSLAG 2022  

 SECRETARIS FC. HELIOS 

JANUARI. 

- In januari heerste er nog steeds Corona  en hebben wij geen clubavond  

kunnen houden. Helaas hebben wij wel geheel onverwacht afscheid 

moeten nemen van ons oud- clublid Rudy Rensen, die onverwacht 

overleden is. 

FEBRUARI. 

-Deze maand hebben wij weer een clubavond kunnen houden, het thema 

"Selfie zonder gezicht" heeR verrassende foto's opgeleverd. De Sterfoto dit 

keer niet. 

-Wij hebben Peter van Bremen mogen begroeten als nieuw lid. 

MAART. 

-Het thema was "Portret  van mens of dier". Ook hier weer leuke reacXes op 

gehad. Verder heeR Daan ons een aantal foto's laten zien van een project 

waar hij eerder aan gewerkt heeR en dat was de bouw van de moskee in 

DoeXnchem. Dat was leuk en dit zullen we vaker doen, dat leden eigen 

werk laten zien. 



APRIL. 

-Het thema van deze maand was "Tweeluik" dat was niet voor idereen een 

gemakkelijke opgave, maar wel mooie foto's gezien. De exposiXe in het SKB 

hebben wij weer opgeruimd. Wij hebben in de bibliotheek van Aalten een 

exposiXe mogen inrichten, toch 27 foto's kunnen ophangen, het thema was 

(Ode) aan de eerste liefde. 

MEI. 

-Het thema was "Fragiel" dat was een dankbaar thema.  Ook was er veel 

vrijwerk te zien. De Sterfoto werd deze maand beantwoord met leuke 

reacXes. Ons jaarlijkse dagje uit ging dit jaar naar ons buurland en wel naar 

Xanten, een fotogeniek stadje waar zeven fotografen hun hart op hebben 

kunnen halen. Het Perfecte Plaatje Aalten is van start gegaan, ons lid Erik 

Obbink doet daar aan mee. Via hem kwam de vraag of wij als Helios Xps 

voor de fotografen konden leveren voor de maandopdracht. Dit doen Bart 

en Daan sindsdien. De info komt dan ook op de Facebook-pagina van het 

Perfecte Plaatje met ons logo. Peter heeR dit keer een selecXe van zijn werk 

laten zien, veelal foto's gemaakt in Frankrijk. 

JUNI. 

-Het thema was Simpel versus Complex. Ook op dit thema werd gereageerd 

met leuke antwoord-foto's. De Sterfoto van deze maand was ook weer goed 

beantwoord met verrassende foto's. Erik van de G. heeR ons mee genomen 

naar Nepal door ons daar foto's van te laten zien. Helaas hebben wij deze 

maand ook afscheid moeten nemen van ons clublid Henkie Ratstaak, die na 

een kort ziekbed overleden is. 



JULI/AUGUSTUS. 

-Geen clubavonden. 

SEPTEMBER. 

-Het thema van deze avond was Out of the Picture, verrassende beelden 

weer getoond. Ook weer mooi vrij werk zowel analoog als digitaal. De 

website is door Bart vernieuwd. Hij is erg mooi en gebruiksvriendelijk 

geworden. Bart zorgt er ook voor dat de website up-to-date gehouden 

wordt en zal in oktober en presentaXe geven over het gebruik van de 

website. We hebben deze maand ook weer in de zaal van het Koppelhuis op 

de Markt in Bredevoort geexposeerd Xjdens Bredevoort Schi`ert. Ondanks 

dat wij nog maar met weinig mensen zijn, hebben wij toch een mooie 

exposiXe kunnen opze`en. Het thema was Reis om de Wereld. De foto's die 

in Bredevoort geëxposeerd waren, zijn in oktober in het ziekenhuis in de 

gangen van poli 4 opgehangen.Zij hangen daar tot april 2023. Erik O. heeR 

ons mee genomen naar Belgie door ons wat foto's van zijn eigen werk te 

laten zien. 

OKTOBER. 

-Het thema Dominante kleur, dit was wel weer een dankbaar thema gezien 

de foto's die getoond zijn en vrij werk was ook goed vertegenwoordigd.  

Richard Jongetjes van Het Perfecte Plaatje had begin oktober een middag 

georganiseerd voor de fotografen die deelnemen aan de wedstrijd, op zijn 

verzoek hebben wij daar een korte introducXe Fotobespreken gegeven, Erik 

van de G. heeR dit op zich genomen, het was een zeer geslaagde middag. 

Verder hebben wij deze maand een exposiXe in de bibliotheek 

Achterhoekse Poort in Aalten. ingericht. Het thema: (gezond) ouder worden 

in deze Xjd.  



NOVEMBER. 

-Thema: ReflecXe, zoals iedereen op Facebook gezien kan hebben ook dit 

leverde weer leuke foto's op net zoals de inzendingen van de vrij werk 

foto's. Ook de Sterfoto was weer goed voorzien van reacXes. Lidmaatschap 

Fotobond,  besloten dat wij, als club, met ingang van 2023 geen lid meer 

zijn van de bond. De conXbuXe blijR komend jaar ongewijzigd en wij gaan 

nu zelf acXviteiten ondernemen. Wij zijn meteen begonnen met een 

modelfotografie-avond. Op 28 november was er een instrucXe/oefenavond. 

Bart heeR de avond afgesloten door ons een aantal foto's van zijn werk te 

laten zien. 

DECEMBER. 

-Thema: Hemellichten. Er waren heel mooie beelden te zien en ook weer 

gevolgd door vrij  werk van een aantal leden. Op 15 december was de 

modelfotografie-avond met Charlo`e als model. Alles was prima 

georganiseerd door Bart, jammer genoeg kon niet iedereen die mee wilde 

doen ook aanwezig zijn. Maar het heeR wel mooie foto's opgeleverd van 

diegene die er wel bij konden zijn. Wim heeR ons wat van zijn 

vakanXefoto's en modelfotografie foto's laten zien. Jammer genoeg heeR 

Anneke haar lidmaatschap opgezegd. 

8 januari 2023 

Nelly Teunissen-Kramer, secretaris FC-Helios 


