
  

Wie zijn wij? 

IVN Na het volgen van een fotocursus bij 

IVN hebben wij, deelnemers aan de 

cursus, besloten om verder te gaan met 

wat we het liefst doen: het fotograferen 

van natuurobjecten. Wij doen dit als 

werkgroep onder de vlag van IVN Heeze-

Leende.  

 

 
 

Wat doen we? 

Wij fotograferen onderwerpen in onze 

eigen gemeente. Dat kan van alles zijn 

wat met de natuur te maken heeft: water, 

vogels, bloemen, dieren, paddenstoelen, 

enz. Zowel macro-fotografie en 

landschapsfotografie. We willen daarbij 

ook “het verhaal achter de foto” vertellen 

(dus niet alleen technisch). Verder 

proberen we ook nog wat te leren over 

de objecten die we fotograferen. 

Wat is het doel van de groep? 

Als werkgroep willen wij vooral 

ontspannen samen zijn, onze interesses 

delen en elkaar stimuleren. Belangrijk is 

om kennis uit te wisselen over fotografie 

in het algemeen en over de 

gefotografeerde natuur. Door onze 

foto’s te bespreken willen we de kwaliteit 

van de foto’s verbeteren. De foto’s 

worden voor PR-doeleinden gebruikt 

binnen IVN Heeze-Leende. 

 

Hoe gaan we te werk? 

Gemiddeld zes à zeven keer per jaar 

gaan we op zaterdagochtend de natuur 

in en fotograferen we op locatie.  

 

 
 

Wij doen dat meestal aan de hand van 

vooraf opgestelde thema’s en 

geselecteerde locaties. De donderdag 

daarna bekijken we de resultaten van 

onze fotosessies bekijken in het IVN-

gebouw en geven we elkaar positieve 

feedback om onze techniek te 

verbeteren. 

 

 
 

Kan iedereen lid worden van de 

fotowerkgroep? 

Iedereen die dezelfde interesses heeft 

als wij kan lid worden van de werkgroep. 

De werkgroep bestaat momenteel uit elf 

personen. Wij zijn een jonge werkgroep 

binnen IVN en zoeken nog naar een 

optimale manier van werken met elkaar. 

De fotowerkgroep is een open groep 

waar iedereen zich in thuis zal voelen. 

Om deel te kunnen nemen aan de 

fotowerkgroep moet je lid zijn van IVN 

Heeze-Leende. Daarvoor moet je je 

aanmelden bij het secretariaat.    



  

Wil je meer informatie over de 

Fotowerkgroep of over het IVN? Neem 

dan contact op met het de coördinator 

van de werkgroep of met het 

secretariaat via het adres op de 

achterpagina. 

 

 
 

Of stuur deze ingevulde folder naar IVN 

Heeze-Leende, Strabrecht 14, 5591 BP 

Heeze. 

 

Achternaam: .............................................  

Roepnaam: ...............................................  

Voorletters: ...............................................  

Adres: ........................................................  

Postcode: ..................................................  

Woonplaats: ..............................................  

E-mail: .......................................................  

Telefoon: ...................................................  

Datum: ......................................................  

 

Wil graag informatie meer informatie 

over: 

o Fotowerkgroep 

o IVN algemeen  

Contact coördinator Fotowerkgroep: 

fotowerkgroep@ivnheezeleende.nl 

 

 

 
 

 

 

 

 

Contact secretariaat: 

secretariaat@ivnheezeleende.nl 

 

Internet 

www.ivn.nl/heeze-leende 
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