
De Fotobond brengt structuur
De Fotobond stimuleert de kwaliteit van 
de vrije fotografie in Nederland. Zorgt voor 
samenwerking tussen clubs onderling en met 
rechtstreekse leden, leidt docenten en mentoren 
op, coördineert wedstrijden en tentoonstellingen 
en ondersteunt clubs en leden. Via mailings 
blijven de leden op de hoogte.

Word lid
Het lidmaatschap van de Fotobond kost 
enkele tientjes per jaar. Daarvoor staan alle 
mogelijkheden tot je beschikking, zoals educatie, 
wedstrijden en ondersteuning, en je ontvangt 

Lid worden van een fotoclub? 
Dan is het lidmaatschap van de Fotobond, met alle 
hierboven beschreven voordelen, daarbij inbegrepen. Kijk 
op www.fotobond.nl voor een lijst met aangesloten 
fotoclubs waar je je als lid kunt opgeven.

Fotos omslag

viermaal per jaar het magazine Fotobond In Beeld. Leden van de 
Foto-bond hebben korting bij tal van bedrijven en evenementen. De 
website biedt een overzicht van cursussen, exposities en lezingen. 
Aanmelding als persoonlijk lid kan via de website  www.fotobond.nl

Annemarie Vriends | De Kracht Van De Vrouw - Berusting

Gery ten Broek | Art of the leaves

Koos Schenk | Goodbye Cruel World

Zen van Bommel-Hamada | Bikers love

Frank Boots | Jorien

Ton Verweij | Wat zie ik

Henk Kempen | Marktkoopman

Klaas van der Woude | Oud en vervallen

De Fotobond is een vereniging die ruim 300 fotoclubs en 
honderden persoonlijke leden bundelt. In totaal zo’n 7000 
enthousiaste vrije fotografen die ontdekt hebben dat samen 
bezig zijn hun fotografische mogelijkheden verruimt.

Breng diepgang in je fotografie
Volg een cursus of een mentoraat, gegeven door 
ervaren docenten, vaak vakmensen die binnen de 
Fotobond hun sporen hebben verdiend. Schrijf in 
voor een rondleiding of excursie. En doe mee aan 
de vele wedstrijden die in de regio, in Nederland 
of internationaal worden gehouden.

Fotografeer met plezier
Binnen een fotoclub wordt het eigen werk getoond en besproken. De 
club neemt deel aan regionale wedstrijden. Ga samen fotograferen met 
personen met gelijke interesse. Doe mee aan excursies. Zie je werk hangen 
op tentoonstellingen van de club, de regio of de landelijke organisatie.

Ontmoet inspirerende fotografen
Werk samen met andere leden en verbeter elkaar. Volg de lezingen 
door beroepsfotografen die hun kennis willen delen. Leer van hun 
aanpak. Vergelijk je eigen werk met dat van anderen en laat je 
daardoor inspireren. 

Adrie Gouweleeuw | Beautiful beard

Magda Korthals | Perfect Match

Izabela Dusinska | “Girl with horse”

Leo van Zanten | Rüppert Gier

Jaap Hijma | New York 

C. de Veen | De Zwaan  

Peter Zegveld | Mistrust

Ton de Jong | Stilleven



De Fotobond is een vereniging die ruim 300 fotoclubs en 
honderden persoonlijke leden bundelt. In totaal zo’n 7000 
enthousiaste vrije fotografen die ontdekt hebben dat samen 
bezig zijn hun fotografische mogelijkheden verruimt.

Breng diepgang in je fotografie
Volg een cursus of een mentoraat, gegeven door 
ervaren docenten, vaak vakmensen die binnen de 
Fotobond hun sporen hebben verdiend. Schrijf in 
voor een rondleiding of excursie. En doe mee aan 
de vele wedstrijden die in de regio, in Nederland 
of internationaal worden gehouden.

Fotografeer met plezier
Binnen een fotoclub wordt het eigen werk getoond en besproken. De 
club neemt deel aan regionale wedstrijden. Ga samen fotograferen met 
personen met gelijke interesse. Doe mee aan excursies. Zie je werk hangen 
op tentoonstellingen van de club, de regio of de landelijke organisatie.

Ontmoet inspirerende fotografen
Werk samen met andere leden en verbeter elkaar. Volg de lezingen 
door beroepsfotografen die hun kennis willen delen. Leer van hun 
aanpak. Vergelijk je eigen werk met dat van anderen en laat je 
daardoor inspireren. 

Adrie Gouweleeuw | Beautiful beard

Magda Korthals | Perfect Match

Izabela Dusinska | “Girl with horse”

Leo van Zanten | Rüppert Gier

Jaap Hijma | New York 

C. de Veen | De Zwaan  

Peter Zegveld | Mistrust

Ton de Jong | Stilleven
De Fotobond is een vereniging die ruim 300 fotoclubs en 
honderden persoonlijke leden bundelt. In totaal zo’n 7000 
enthousiaste vrije fotografen die ontdekt hebben dat samen 
bezig zijn hun fotografische mogelijkheden verruimt.

Breng diepgang in je fotografie
Volg een cursus of een mentoraat, gegeven door 
ervaren docenten, vaak vakmensen die binnen de 
Fotobond hun sporen hebben verdiend. Schrijf in 
voor een rondleiding of excursie. En doe mee aan 
de vele wedstrijden die in de regio, in Nederland 
of internationaal worden gehouden.

Fotografeer met plezier
Binnen een fotoclub wordt het eigen werk getoond en besproken. De 
club neemt deel aan regionale wedstrijden. Ga samen fotograferen met 
personen met gelijke interesse. Doe mee aan excursies. Zie je werk hangen 
op tentoonstellingen van de club, de regio of de landelijke organisatie.

Ontmoet inspirerende fotografen
Werk samen met andere leden en verbeter elkaar. Volg de lezingen 
door beroepsfotografen die hun kennis willen delen. Leer van hun 
aanpak. Vergelijk je eigen werk met dat van anderen en laat je 
daardoor inspireren. 

Adrie Gouweleeuw | Beautiful beard

Magda Korthals | Perfect Match

Izabela Dusinska | “Girl with horse”

Leo van Zanten | Rüppert Gier

Jaap Hijma | New York 

C. de Veen | De Zwaan  

Peter Zegveld | Mistrust

Ton de Jong | Stilleven



De Fotobond brengt structuur
De Fotobond stimuleert de kwaliteit van 
de vrije fotografie in Nederland. Zorgt voor 
samenwerking tussen clubs onderling en met 
rechtstreekse leden, leidt docenten en mentoren 
op, coördineert wedstrijden en tentoonstellingen 
en ondersteunt clubs en leden. Via mailings 
blijven de leden op de hoogte.

Word lid
Het lidmaatschap van de Fotobond kost 
enkele tientjes per jaar. Daarvoor staan alle 
mogelijkheden tot je beschikking, zoals educatie, 
wedstrijden en ondersteuning, en je ontvangt 

Lid worden van een fotoclub? 
Dan is het lidmaatschap van de Fotobond, met alle 
hierboven beschreven voordelen, daarbij inbegrepen. Kijk 
op www.fotobond.nl voor een lijst met aangesloten 
fotoclubs waar je je als lid kunt opgeven.

Fotos omslag

viermaal per jaar het magazine Fotobond In Beeld. Leden van de 
Foto-bond hebben korting bij tal van bedrijven en evenementen. De 
website biedt een overzicht van cursussen, exposities en lezingen. 
Aanmelding als persoonlijk lid kan via de website  www.fotobond.nl

Annemarie Vriends | De Kracht Van De Vrouw - Berusting

Gery ten Broek | Art of the leaves

Koos Schenk | Goodbye Cruel World

Zen van Bommel-Hamada | Bikers love

Frank Boots | Jorien

Ton Verweij | Wat zie ik

Henk Kempen | Marktkoopman

Klaas van der Woude | Oud en vervallen

De Fotobond brengt structuur
De Fotobond stimuleert de kwaliteit van 
de vrije fotografie in Nederland. Zorgt voor 
samenwerking tussen clubs onderling en met 
rechtstreekse leden, leidt docenten en mentoren 
op, coördineert wedstrijden en tentoonstellingen 
en ondersteunt clubs en leden. Via mailings 
blijven de leden op de hoogte.

Word lid
Het lidmaatschap van de Fotobond kost 
enkele tientjes per jaar. Daarvoor staan alle 
mogelijkheden tot je beschikking, zoals educatie, 
wedstrijden en ondersteuning, en je ontvangt 

Lid worden van een fotoclub? 
Dan is het lidmaatschap van de Fotobond, met alle 
hierboven beschreven voordelen, daarbij inbegrepen. Kijk 
op www.fotobond.nl voor een lijst met aangesloten 
fotoclubs waar je je als lid kunt opgeven.

Fotos omslag

viermaal per jaar het magazine Fotobond In Beeld. Leden van de 
Foto-bond hebben korting bij tal van bedrijven en evenementen. De 
website biedt een overzicht van cursussen, exposities en lezingen. 
Aanmelding als persoonlijk lid kan via de website  www.fotobond.nl

Annemarie Vriends | De Kracht Van De Vrouw - Berusting

Gery ten Broek | Art of the leaves

Koos Schenk | Goodbye Cruel World

Zen van Bommel-Hamada | Bikers love

Frank Boots | Jorien

Ton Verweij | Wat zie ik

Henk Kempen | Marktkoopman

Klaas van der Woude | Oud en vervallen


