
Red Je Foto’s Maand

Hoi, hoi,

Omdat ik in hetzelfde schuitje zat als jij, gefrustreerd dat ik niks leuks meer

deed met mijn foto's, ga ik deze maand mijn tips en tricks met je delen in de

Red Je Foto's Maand.

 

Voordat we beginnen, wil ik mezelf even voorstellen: ik ben Maud Boom.

 

Mijn missie is je te helpen je weer van je kostbare herinneringen te laten

genieten. Ik ben blij dat ik je tips, tricks en tools kan geven, zodat je weer van je

foto’s gaat houden. In het dagelijkse leven ben ik directiesecretaresse, gek op

organiseren en 't ontzorgen van mensen. En ik ben er trots op mijn Foto

Managers-certificaat te hebben behaald. Ik ben enthousiast, heb geduld en 'k

help je graag. Service verlenen zit in m'n bloed.

 

Een frisse start

De maand september voelt voor mij altijd aan als de start van een nieuw jaar. 't

Voelt als een soort Oud en Nieuw. Het nieuwe school- studiejaar begint, en ik

heb weer goede voornemens. Plus, er is nog voldoende tijd om voor Sinterklaas

en Kerstmis leuke fotocadeaus te maken voor familie en vrienden. Dus, dit is

jouw moment, pak 'em, want, net als ooit bij mij, staat dit al een hele tijd op jouw

to do-lijst: Je fotoleven op orde brengen!

 

Nogmaals ik ga je echt helpen. Alleen.....ik ben geen tovenaar en ik heb ook geen

magische krachten, jij moet 't zelf ook willen. En om dat 'goede- voornemen-

vuurtje' bij je aan te wakkeren, en om jezelf aan te moedigen ga je nu voor jezelf

een belofte opschrijven. 't Werkt echt. Vul de 'Red Je Foto's Belofte' in (hij zit in

deze download bijgesloten). Print 'em uit en hang 'em op daar waar je 'em elke

dag ziet.
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WELKOM
Wat goed dat je meedoet met de Red je Foto’s Maand! Je hebt

nu al ‘n grote stap gezet om orde de scheppen in je foto- en videocollectie. Ik
ben zooooo blij voor je. Goed bezig!



Red Je Foto’s Maand

Accountability

Een andere tip die mij ook helpt is, in goed Nederlands, 'accountability'. Maak

een foto van jouw Red Je Foto's Belofte en deel 'em op social media. Met

andere woorden, als jij op Insta of Facebook zegt dat je dit gaat doen, gaan

anderen aan je vragen: 'Hé, hoe gaat 't met 't ordenen van je foto's'? Wat leuk

dat je dat doet. Vertel er eens over'. In mooi Nederlands dus 'accountabiliy'. 't

Helpt je echt om uit die startblokken te komen!

Ben je op zoek naar inspiratie, tips en tricks om eindelijk je foto's georganiseerd

te krijgen? Dan is september dus jouw maand. Ook ik vul nog altijd de Red Je

Foto's Belofte in, want ik maak nog steeds veel foto's en ik heb nu eenmaal die

stok achter de deur nodig. 't Zorgt ervoor dat ik er niet alleen over nadenk, maar

dat ik het ook ga doen!

Doe jij mee met Red Je Foto's Maand dan krijg je van mij helemaal gratis 1). de

Belofte (in deze bijlage) 2). in september elke dag één tip, trick of een dosis

inspiratie en 3. een extra bonus van 40 video's (in het Engels). Dit zijn korte

filmpjes van andere Foto Managers, die net als ik, jou heel graag willen helpen

om weer van je foto's te genieten.

 

Doe je mee?

 

Voor meer informatie over Red Je Foto’s Maand, klik hier:

https://maudboom.com/red-je-fotos-maand/
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Wat goed dat je meedoet met de Red Je Foto’s Maand! Je hebt
nu al ‘n grote stap gezet om orde de scheppen in je foto- en videocollectie. 

Ik ben zooooo blij voor je. Goed bezig!

Red Je Foto’s Belofte

Ik,................................................................................. een groot fotoliefhebber, met een

hevig verlangen om mijn fotoleven op orde te krijgen, beloof hierbij om naar

beste eer en geweten de volgende zes uitspraken na te leven:

1.   Ik blijf positief, geduldig en betrokken tijdens de Red Je Foto's Maand.

6. Als ik me, om wat voor een reden dan ook, overweldigd, gefrustreerd of

verward voel, dan adem ik even diep in en lees punt 1. van deze Belofte nog

een keertje. Plus, ik herinner mezelf eraan dat, als dit afgerond is, ik mijn doel

heb bereikt, namelijk: orde scheppen in mijn fotoleven.

Handtekening: ..............................................................................................................................
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2. Ik kijk elke dag naar de aangeboden tips, tricks, tools, motiverende en

inspirerende berichten op www.maudboom.com, met andere woorden ik zal ten

volle profiteren van de informatie en instructies die Maud heeft voorbereid.

3. Ik zal de aangeboden tips, tricks en inspirerende berichten toepassen op

mijn foto- en videocollectie. BELANGRIJK: mocht het me niet lukken dit

gedurende de maand september op te pakken, dan doe ik mijn best om dit in

ieder geval op een later tijdstip in het jaar waar te maken.

4. Ik zal ten minste één persoon bij dit proces betrekken. Dit is dan mijn

accountability partner die mij helpt om gemotiveerd te bijven en mij eraan

herinnert dat ik deze Belofte heb afgenomen omdat ik een hevig verlangen heb

orde te scheppen in mijn fotoleven.

5. Ik vertrouw erop dat Maud het beste met mij voor ogen heeft. Ik vertrouw op

haar ervaring, en dat zij mij door dit proces leidt met haar tips, tricks, tools,

motiverende en inspirerende berichten.

Handtekening accountability partner (getuige): ...............................................................

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


