
Fotobespreking digitale foto 
Deelname

Voor deze avond kunnen alle deelnemende leden foto’s digitaal aanleveren via email voor 
maandagavond 00:00 uur (trefshotapp@gmail.com). Stuur de foto in de hoogst mogelijke kwaliteit 
op (JPG van maximaal 10-20 Mb). Gebruik liever geen 'wetransfer'. Geef in de mail ook aan 
wanneer je bezwaar hebt tegen het plaatsen van de foto op de website en/of Instagram. 


Graag één foto insturen of als je toch besluit twee in te sturen, geef ze dan nummers om de 
volgorde aan te geven waarin je ze graag besproken ziet worden. Bij een groot aanbod kan de 
moderator besluiten om slechts één foto per deelnemend lid te tonen en te bespreken. 


Als een lid meerdere foto’s aanbied als een twee- of drieluik dan worden deze foto’s als één 
geheel getoond en besproken. 


Als de avond een thema heeft dan worden alle foto’s gerelateerd aan dat thema eerst besproken 
en wanneer de tijd het toelaat ook de andere foto’s (vrij thema).


Foto’s

Op deze avond zijn alle ingezonden foto’s vooraf op de centrale laptop geplaatst. Ook als je zelf 
geen foto hebt ingezonden ben je natuurlijk van harte welkom om deel te nemen aan deze avond. 


Start van de avond

De bijeenkomst wordt geopend door de voorzitter of één van de andere bestuursleden, die zo de 
mogelijkheid heeft om actueel nieuws vanuit het bestuur te melden. Ook de overige leden kunnen 
hun nieuwtjes met de andere leden delen. Hierna start de fotobespreking. 

Ieder lid geeft een korte toelichting op zijn/haar gemaakte foto. Bijvoorbeeld waarom de foto is 
gemaakt, wat hij/zij goed vindt aan de foto, waar hij/zij minder over te spreken is en eventueel 
aspecten van de foto waar hij/zij graag advies over wil hebben. 


Fotobespreking

De foto!s worden vervolgens één voor één getoond en de leden kunnen de foto’s naar hartenlust 
becommentariëren.


Aandachtspunten;

• het plezier van fotografie staat voorop

• op- en aanmerkingen zijn welkom, zolang deze opbouwend en stimulerend van aard zijn

• bedenk ook als maker van de foto dat een ‘kritische’ opmerking over jou foto niet een 

persoonlijke aanval is of hoeft te zijn

• heb respect voor elkaar en elkaars werk (smaken verschillen).

• het is geen competitie óf wedstrijd


Einde van de avond

Rond 22:00 uur sluit de moderator de bijeenkomst. 
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