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Videoclub 

voor ondersteuning bij uw hobby .... 

Jaarverslag 2017 
 
Voorzitter: Annet Lutz (aftredend 2020)  
Secretaris: Frits Ringma (aftredende 2018) 
Penningmeester:Wim Hoexum (aftredend 2019) 
 
Leden aantal: 14 leden montagegroep: 10 
 
Verslag 2017 
Bestuursvergaderingen worden 4 keer per jaar gehouden. 
Afgelopen jaar is weer een zeer productief jaar geweest, waarbij veel interessante dingen zijn gedaan. 
Van de Gemeente Súdwest Fryslân hebben wij weer subsidie toegewezen gekregen voor ons 10e Internationaal 
Speelfilmfestival in 2018. Wat opnieuw in Cine Sneek zal worden georganiseerd en dit jaar voor het eerst een mooi 
geld bedrag van De Jansen Stichting.. 
 
De Website wordt druk bezocht en volledig bijgewerkt door onze webmaster Tjerk Joustra en is duidelijk voor een 
ieder die belangstelling heeft voor Video Filmclub “Windjammer”. 
Wij hebben twee gast sprekers gehad. Auke en Rudi die met films en techniek ons weer heel wat interessante zaken 
hebben laten zien.  
Een lezing van Natuurfilmer Hilco Jansma. Hij liet een film zien van het stadspark in Groningen. Prachtige beelden van 
natuur en de beesten daar in het park. Ook liet hij een film zien over de natuur en fauna in het Paul Krugerpark in zuid 
Afrika. Mooie beelden waarvan wij ook weer wat van kunnen leren. 
 
Een interessante clubavond bij een clublid thuis. Uitleg over zijn werk als kunstschilder Jan Reus in IJlst.   
Voor onze club zelf hebben o.a. gewerkt met het groene doek waardoor je prachtige filmbeelden kan maken. Een 
prima leerstoel om hiermee verder te kunnen werken.  
 
Onder leiding van Ype van der Werf van de gemeente Sneek hebben we mooie een rondleiding gemaakt in het 
Rasterhof park en uitleg gekregen over flora en fauna. Ondanks laat in het seizoen was het toch frisse mooie 
avondsessie. 
Ons clubuitje was naar Dokkum en daar met een stadsgids een rondleiding gemaakt met een stadsgids door Dokkum.  
Leden hebben het afgelopen jaar veel gefilmd en op de clubavonden vertoond. 
 
Wij hebben een lezing en gepresenteerd gekregen van Rudie Boon en Jaap Kiers waarbij uitleg werd gegeven over 
filmen en technieken daarbij (zeer interessant) De film over Canada van Ria Stoepker en Rika heeft gemaakt, ook deze 
film kreeg veel lovende woorden. 
 
Op onze open filmavond (welke ook in de Sneek courant te lezen was) kwamen toch een aantal mensen ons met een 
bezoekje vereren. Zelf kwam iemand uit IJlst die ook zeer veel interesse toonde voor dat geen wat wij binnen onze 
filmclub presteerden ( wie weet mogelijk een nieuw lid?) 
 
Tot slot: 
Met een relatief kleine groep actieve leden kan je veel bereiken, dit geld ook voor onze montage groep op 
vrijdagmorgen waar films worden gemonteerd en gedigitaliseerd. Voorzien van tekst en muziek en ook de oude super 
8 films worden over gezet van analoog naar digitaal.  
Wij zien dan ook met belangstelling uit naar 2018 en hopen op veel mooie beelden en films . 
 
Video filmclub “Windjammer” 
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