
Namens het bestuur van de Vogelwacht Uffelte e.o. nodigen we u uit voor de jaarvergadering op
dinsdag 16 februari 2016.

De vergadering zal worden gehouden in café/restaurant “Frederikshaven”, Rijksweg 41 in Uffelte.

Aanvang: 20.00 uur.

Na de pauze: Fotopresentatie Jogchum Reitsma uit Uffelte

Aan de leden van de Vogelwacht Uffelte e.o.

Datum:  Januari 2016
Betreft:  Algemene Ledenvergadering

AGENDA
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 26 februari 2015 (te downloaden op de website)
3. Ingekomen stukken / Mededelingen
4. Financieel verslag
5. Verslag kascommissie door de heren Gerard Assink en Ton Rutten
6. Benoeming nieuw lid kascontrole (aftredend Gerard Assink)
7. Jaarverslag 2015
8. Verslag werkgroepen 2015
9. Bestuurssamenstelling

Aftreden en niet herkiesbaar: Athilde Middelveld. Athilde stopt vanwege persoonlijke
omstandigheden.

Aftredend en herkiesbaar: Jannie Veldman.
Benoeming nieuw bestuurslid:Herman Leenstra.

Herman is in het voorjaar van 2015 lid geworden van het bestuur
en vervult sindsdien de functie van Penningmeester.
Wij stellen u voor om Herman formeel te benoemen als
bestuurslid.
Formeel kunnen zich voor de vergadering nog tegenkandidaten
melden.

Functie van voorzitter: Voorzitter Jos van Luit wil in verband met familieomstandigheden
terugtreden als voorzitter. Athilde en Jos zouden van
bestuursfunctie wisselen, maar dat kan nu niet gerealiseerd
worden. Het bestuur heeft nu een vacature en zij zoekt hiervoor
een voorzitter.
Kandidaten zijn vanzelfsprekend zeer welkom.

10.Rondvraag
11.Sluiting



Weidebeekjuffers, foto J. Reitsms

Fotopresentatie Jogchum Reitsma

Geboren en getogen in Zuidlaren, Drenthe. Na ongeveer 30 jaar als computerontwerper in
Apeldoorn te hebben gewoond en gewerkt heeft hij zich op de fotohobby gestort, is lid
geworden van VNF-Apeldoorn waar hij veel geleerd heeft. In 2007 is hij verhuisd naar Uffelte.
Hij is nu lid van de VNF-Friesland. Vanaf 2008 is hij geobsedeerd door de mogelijkheden van
focus stacking, het stapelen van foto's, en dat bleken er heel veel te zijn.

Als pionier op dit gebied heeft Jogchum in ongeveer zeven jaar zo'n 200.000 foto’s
geschoten en op de computer samengevoegd waarbij gemiddeld van ongeveer tien foto’s
één foto wordt gemaakt.  Bloemen, paddenstoelen, vlinders, rupsen, libellen, allemaal
prachtige onderwerpen voor deze stapeltechniek. Het is een techniek om een onderwerp
haarscherp in beeld te brengen terwijl de achtergrond mooi rustig blijft. Bij deze techniek
wordt een aantal foto's van het onderwerp gemaakt waarbij de scherpstelling steeds een
klein stukje naar achteren verschoven wordt. Deze foto’s worden in de computer
samengevoegd tot een haarscherpe foto. De techniek leent zich bij uitstek voor
macrofotografie, kleine dingen dus, maar vereist wel een stilstaand onderwerp, windstil weer
en een goed statief.

Het resultaat is een bijzondere serie foto’s geworden waarin de schoonheid van de natuur op
fraaie wijze tot uiting komt. De presentatie toont hoofdzakelijk foto's die in de omgeving van
Uffelte zijn gemaakt.


