Programma Foto seizoen 2018 - 2019
18-09-2018 Opening

Nieuw fotoseizoen
Dia slideshow, libellen en juffers (excursie 23-06-2018)
De perfecte “vakantie foto”!

30-09-2018 Excursie

Amsterdamsewaterleidingduinen met Arno van Zon

23-10-2018 Gastspreker Rob Doolaard / Dierentuinfotografie
04-11-2018 Excursie

Apenheul Apeldoorn

20-11-2018 Thema
Techniek

Dierentuin Apeldoorn & AWD
Dierenportretfotografie

25-11-2018 Excursie

Dierentuin Amersfoort

18-12-2018 Gastspreker Alexander Buil – Hutfotografie
15-01-2019 Techniek
Portfolio

Stadsnatuurfotografie / Wisenten fotograferen
clublid

03-02-2019 Excursie

Wisenten Maashorst

19-02-2019 Thema
Techniek

Foto’s Wisenten en Stadsnatuur
Portret en Studio fotografie

24-02-2-19

Portret en Studio fotografie

Workshop

19-03-2019 Thema

Portret en Studio fotografie
Foto’s Vrij onderwerp

16-04-2019 Gastspreker Fotounie - Ki Tan
12-05-2019 Excursie

Biotopwildpark Anholter Schweiz te Isselburg

21-05-2019 Gastspreker Judith Borremans
09-06-2019 Pinksteruitje Klaprozenveld Geldrop
12-06-2019 Thema
Portfolio

Biotopwildpark & Bespreking & afronding seizoen 2018-2019
Gerry van Hintum

Indien er sneeuw valt, zal er adhoc een excursie worden georganiseerd via Whatsapp. (Posbank)

Instructies hoe foto’s aan te leveren dmv WeTransfer.com
Open je Internet Explorer en ga naar de website: www.wetransfer.com
Je ziet vervolgens een dialoog scherm welke er ongeveer zo uitziet:

Zoals wordt aangegeven kun je tot 2GB bestanden versturen. Even omgerekend zijn dat gemiddeld
zo’n 100 foto’s in volle resolutie.

Klik op
en gebruik de verkenner van je computer om de bestanden (foto’s)
te selecteren welke je wilt versturen. Door de CTRL toets in gedrukt te houden bij het selecteren van
de bestanden is het mogelijk om meerdere bestanden in 1 keer te selecteren.
Klik vervolgens op [OPEN] om de bestanden toe te voegen aan WeTransfer.
Klik nu op
en voeg hier die email adressen in van de persoon of
personen naar wie jij deze bestanden wilt versturen.
Als laatste
aanklikken. Vul hier vervolgens je eigen email adres in.
Dit adres wordt gebruikt om jou te informeren zodra de ontvanger de bestanden heeft gedownload op
zijn computer. Je bent dus op de hoogte of de bestanden met succes zijn verstuurd en ontvangen.
De ontvanger van de bestand krijgt een email met daarom een linkje om de bestanden op zijn
computer te downloaden.
Foto’s per WeTransfer sturen naar WIM@NIJHOLT.NET mits anders aangegeven door de
coördinatoren.
LET OP:
Foto’s als volgt aanleveren;
voornaam.achternaam-onderwerp

