
Persbericht 11 oktober 2018 
Fotoworkshop De Ronde Venen viert 20-jarig jubileum 
 
Dinsdag 9 oktober 2018 vierde Fotoworkshop De Ronde Venen haar officiële 20-jarig jubileum. In de Stee-
inn in de Willestee was een informele bijeenkomst voor de leden en hun partners georganiseerd.  
Na een heerlijk gebakje met koffie of thee, verwelkomde voorzitter Karim Kat de aanwezigen en gaf het 
woord aan  Atie Westerdijk, lid van het eerste uur. 
 
Atie memoreerde de wijze waarop de club in 1998 ontstond en hoe de (analoge) foto’s werden 
gepresenteerd en besproken. Ook gaf ze een indruk van de clubavonden, exposities en de ‘fotosafari’s. Dat 
laatste bleek destijds nog wel eens hachelijke situaties op te leveren want hoewel er een gemengde groep 
op fotosafari ging,  fotografeerden de vrouwen meestal met elkaar en de mannen idem dito. Vervolgens 
raakten beide groepjes elkaar kwijt en was het een hele toer om elkaar terug te vinden in een nog redelijk 
GSM-loze tijd. 
 
Clubavonden en exposities zijn nog steeds een vast onderdeel van Fotoworkshop De Ronde Venen. De club 
is wel volwassen geworden. Meegegroeid met de tijd, meegegroeid met alle ontwikkelingen binnen de 
fotografie en digitale mogelijkheden. Waar het begon met 15 leden, zijn er nu zo’n 40 leden die elkaar 
inspireren en motiveren. Inmiddels zijn er ook sprekersavonden waarop professionele fotografen vertellen 
over hun vak en er zijn, nog steeds, fotosafaris’s. Die gaan tegenwoordig echter gewoon in gemengd 
gezelschap…   

Aansluitend aan haar verhaal onthulde Atie het nieuwe en eigentijdse logo van de club. Een mooi fris en 
strak logo. We zijn er erg blij mee!  
 

 
 
Omdat we natuurlijk  in de eerste plaats een Fotoclub zijn, mocht ieder lid zijn of haar 
leukste/mooiste/beste foto meebrengen die in de loop van de clubjaren gemaakt was. Dit resulteerde in 
een diverse serie foto’s over allerlei thema’s en van analoog tot digitaal. Deze ‘jubileumfoto’s’ zullen op een 
van de vaste locaties tentoongesteld worden. 

Vervolgens was er tijd om onder het genot van een hapje en drankje met elkaar te sparren over fotografie, 
herinneringen op te halen en oude jubileum fotoboeken in te kijken. Het was een gezellige avond en de 
service en de catering waren als altijd perfect.  
 



Op naar het 25-jarig jubileum! 
 
Als u ook geïnteresseerd bent in fotografie en eens sfeer wilt proeven op een of twee clubavonden dan kan 
dat vrijblijvend. Neem dan contact op met onze secretaris op info@fotoworkshopdrv.nl.  
 
Voor meer informatie en foto’s: www.fotoworkshopdrv.nl 
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