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Voorwoord 

 

Via deze presentatiegids geven wij inzicht in de achtergrond van FoBoZ. 

Tevens geven we specifieke informatie over de manifestatie die in 2019 

voor de eerste keer gehouden wordt.  

FoBoZ  is een samenwerkingsverband van de amateurfotoclubs van 

Bergen op Zoom. FoBoZ organiseert tweejaarlijks een manifestatie. 

Hieraan nemen fotoclubs van Bergen op Zoom en de Brabantse Wal 

deel. 

De eerste manifestatie, die gehouden wordt in 2019, wordt gekoppeld 

aan de 75-jarige bevrijding van de Brabantse Wal. Hierbij  is als thema 

gekozen voor VRIJ. 

 

De manifestatie in oktober 2019 is meer dan een expositie. 

Ze bestaat o.a. uit: 

- foto expositie van alle fotoclubs van de Brabantse Wal; 

- foto’s  geplaatst langs wandelroute “bevrijding” in Bergen op Zoom; 

- een lesprogramma voor scholen met fotografie en VRIJ als leidraad; 

- een fotowedstrijd voor de bewoners van West-Brabant;  

- projectie van foto’s op de openbare ruimte in Bergen op Zoom. 

 

 

Wij hopen dat u door deze presentatie en de toelichting die wij geven 

net zo enthousiast wordt als wij.  

De tweejaarlijkse manifestatie zal  een welkome aanvulling zijn op het 

culturele aanbod in West-Brabant. 

Wij kunnen uw steun prima gebruiken bij het realiseren van de 

manifestaties. Wij hopen u als sponsor, sympathisant of als 

subsidieverlener te mogen begroeten. 

 

 

Stichting FoBoZ 

 

Voorzitter Jac Leenaars 
  



Achtergrond FoBoZ 

Stichting FoBoZ is opgericht met als doel de verbinding te vormen tussen de 

fotoclubs van Bergen op Zoom e.o. Dit wordt gedaan door middel van het 

organiseren van een tweejaarlijkse manifestatie. Bij de Bergen op Zoomse fotoclubs 

zijn circa tachtig amateurfotografen actief. 

Het zijn:  

- Nadir; 

- FixedFocus; 

- Click’et; 

- 4Zoom; 

- Zuidwesthoek; 

- Masterclass West-Brabant Zeeland; 

- Obtica 

- Leerlingen Albert Joosen. 

 

Voor 2019 zijn de fotoclubs van Steenbergen en Woensdrecht aangeschoven om 

deel te nemen aan de manifestatie. Dit zijn: 

- Fotoclub Brabantse Wal uit Steenbergen; 

- Fotoclub Steenbergen uit Steenbergen; 

- Fotoclub Look uit Woensdrecht. 

Met deze extra 75 amateurfotografen is tijdens de manifestatie de hele Brabantse 

Wal vertegenwoordigd. 
 

Geschiedenis 

 

 

 2016  2017    2019   2021 

 

Tot 2016 hielden de fotoclubs hun individuele tentoonstellingen. 

In 2017 en 2018 werd/wordt er door zeven clubs gezamenlijk deelgenomen aan de 

expositie tijdens monumentendag.  

In 2019 wordt voor de eerste maal een gezamenlijke manifestatie gehouden met als 

thema VRIJ. 

In 2021 wordt de tweede manifestatie gehouden. 

 

Doelstellingen van de manifestaties 

- de verbinding verzorgen tussen fotoclubs; 

- presentatie van hun kunnen aan een groter publiek door een kwalitatief 

hoogwaardige, laagdrempelige en aantrekkelijke manifestatie; 

- het bereiken van de jeugd/scholieren met een lesprogramma over fotografie 

met als thema  en VRIJ; 

- het interesseren van de bevolking van West-Brabant door een fotowedstrijd 

met als thema VRIJ. 

 



 

            Manifestatie VRIJ 2019 

 

De Brabantse Wal viert in oktober 2019 dat het gebied 75 jaar geleden 

bevrijd werd. Dagelijks worden we op televisie en sociale media 

geconfronteerd met het feit wat onderdrukking, geweld is en het hebben 

van geen vrije mening betekent. We staan te weinig stil bij het gegeven dat 

we in een vrij land leven. Of is dat uiterlijke schijn? Wij als FOBOZ  zien het 

jaar 2019 en de viering van de bevrijding  dan ook  als gelegenheid om 

uitdrukking te geven aan het fenomeen VRIJ door het organiseren van een 

fotomanifestatie. 

- Manifestatie. 

De fotomanifestatie behelst niet alleen een foto-expositie waarin 

amateurfotografen hun gevoelens ten aanzien van VRIJ kunnen exposeren, we 

geven ook talenten zowel oud als jong de kans om mee te doen. Voor de 

openingsmanifestatie wordt een panelgesprek georganiseerd met enerzijds een 

oorlogsfotograaf en anderzijds een statushouder over de vraag  wat voor hun VRIJ 

betekent. 

- Lesprogramma Scholen. 

Scholen worden bereikt door een lesprogramma waarbij zowel fotografie als VRIJ 

aan de orde komen.  

- West-Brabantse bevolking. 

De bevolking van West-Brabant wordt uitgenodigd om haar ideeën over VRIJ in te 

zenden. 

- Foto’s in openbare ruimte. 

De geschiedenis laten we herleven door het tonen van foto’s in of op de openbare 

ruimte.  

Als eerste worden foto’s uit de bevrijdingstijd op groot  formaat tentoongesteld 

langs een wandelroute “bevrijding” in Bergen op Zoom. De foto’s worden ter 

beschikking gesteld door het West-Brabants archief en zullen vanaf mei tot 

november 2019 te zien zijn. Wandelingen kunnen zelfstandig, of onder leiding van 

een gids van SBM gedaan worden. 

Tijdens de manifestatie worden beelden geprojecteerd op gebouwen en zal de 

werking van een fototoestel gedemonstreerd worden met een grote Camera 

Obscura.   

 

Uiteraard dienen deze items nader uitgewerkt te worden en realisatie is 

afhankelijk van de geworven fondsen. 
  



Bestuur

Logistiek Financiën Sponsoring/PR Relatiebeheer

Denktank

 

 

 

           Organisatie. 

Om de fotomanifestatie in goede banen te leiden is gekozen voor een stichting FoBoZ  

met de onderstaande structuur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Huisvesting            Begroting               Sponsoring               Clubs 

          Logistiek                 Administratie        Website 

          Materiaal                Verslaglegging      Social Media               

 
Gekoppeld aan de structuur is een denktank die moet gaan zorgen voor 

aansprekende ideeën  en het innovatieve karakter. Daar worden de ideeën 

uitgebroed, gelanceerd en uitgewerkt. De organisatie dient conform aangegeven 

structuur de deelprojecten nader uit te werken. 
 

Internet: www.foboz.nl 

Email:  infoFoBoZ@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/foboz 

Twitter: #foboz                     ????? 

                


