De LFC is opgericht op 19 juli 1979
Bijeenkomsten:
Iedere maandag van 20.00 uur – ca. 22.00 uur
Accommodatie:
Jeugd Theater Lelystad
Kamp 28 – 49, 8225 GK Lelystad
 De amateurfotografen van de Lelystadse Fotoclub komen, behalve
tijdens vakanties en feestdagen, iedere maandagavond van 20.00
tot ca. 22.00 uur bij elkaar in het gebouw van Jeugd Theater
Lelystad.
 Tijdens de clubavonden wisselen de leden hun kennis uit en delen hun
ervaringen betreffende camera’s, fotocomposities en de bewerking van
foto’s.
 In het jaarprogramma staan alle activiteiten van de club vermeld. Er zijn
avonden waarop de leden kunnen kiezen voor een bepaald thema.
Daarnaast worden er fotobespreekavonden georganiseerd.
 Drie maal per jaar wordt een clubwedstrijd georganiseerd en af en toe
wordt een gast gevraagd om een lezing te houden.
 De LFC is lid van de Fotobond en valt onder afdeling 10, Amsterdam
e.o.
 Mededelingen worden gedaan per e-mail en/of tijdens de clubavonden.
 Leden kunnen eigen foto’s laten plaatsen op de website van de club.
Ook is het mogelijk een link naar de persoonlijke website te laten
opnemen op de website van de LFC.
 Voor meer informatie, zie de website: www.lfc.nl
De contributie
Voor clubleden in de leeftijd van 18 – 65 jaar bedraagt de contributie €10,- per
maand. Leden jonger dan 18 of ouder dan 65 jaar betalen € 5,- per maand.
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 5,-.
Betalingen
Penningmeester LFC te Lelystad, Rabobank NL 45 RABO 0348183461 t.n.v.
L.F.C.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail 1 maand van te
voren.

Ja, ik word lid van de Lelystadse Fotoclub en ga akkoord met de
huisregels van de club.
Roepnaam / voornaam:
Voorletters:
Achternaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel):
Emailadres:

Ik betaal per
●

Maand
Kwartaal
Jaar

Ik zorg er zelf voor dat mijn bank de opdracht krijgt tot overschrijving van de
contributie aan de LFC op rekeningnummer NL 45 RABO 0348183461

Check Box

Datum:

Met het per email inzenden van het ingevulde formulier, ga ik
akkoord met de huisregels.

Sla het PDF formulier na invullen op en stuur het per
email aan info@lfc.nl
Uw adresgegevens worden gedeeld met de fotobond i.v.m. het automatisch
gekoppelde lidmaatschap van de Fotobond.

