20 april 2019
VBF-secretariaat
Roland Van den Bossche
Kapellestraat 16
1750 Lennik
Aan de VBF-clubs :
- voorzitters
- secretarissen
- penningmeesters

VBF-Nieuwsbrief 03 / 2019
Beste vrienden van de fotografie,
Hierna geven we U meer uitleg over onze jaarlijkse VBF-uitstap. Zoals aangekondigd op de
algemene vergadering begeven we ons naar de stad aan de stroom.
Plaats van samenkomst: Kattendijkdok Oostkaai/Londenbrug; dat is op wandelafstand van
het MAS en Red Star Line Museum. Parking is er in de onmiddellijke nabijheid.
Datum en uur van samenkomst voor registratie: zaterdag 22 juni 2019 om 11:30 uur.
Inscheping in de Flandria-boot: 12:00 uur stipt !!!
We vertrekken voor een havenverkenning tot ca 14:45 uur.
Deze havenrondvaart kost €19 per persoon. VBF doet de globale inschrijving en vraagt een
bijdrage van de leden van aangesloten clubs van €10. Vergezellende personen die geen lid
zijn betalen €19. Dit moet bij de inschrijving vermeld worden.
Aan boord is het mogelijk het middagmaal te gebruiken, maar dit moet wel op voorhand
gereserveerd worden. Dus te vermelden bij de inschrijving. Voor de eenvoud weerhouden we
2 opties:
- lunch A: Antwerpse balletjes met puree aan €15/persoon
- lunch B: Fish & chips aan €18/persoon
Verder zijn er uiteraard diverse dranken beschikbaar.
Inschrijven kan vanaf nu
- per mail,
- per club,
- in 1 keer,
- uiterlijk 3 juni,
aan secretaris Roland Van den Bossche: roland.vdbossche@skynet.be ,
met cc aan penningmeester Roger Hemeleers: roger.hemeleers@skynet.be.
De bijdrage is te betalen per club, het globale bedrag, in 1 keer, met vermelding “fototrip –
naam van de club en aantal deelnemende leden”. Uiterlijk 10 juni, aan penningmeester Roger
Hemeleers, Vriendschapsstraat 48 te 3090 Overijse per overschrijving op
BE18 3300 3817 0665.

Bij uw inschrijving, gelieve te vermelden het aantal clubleden (€10) en eventuele niet-leden
(€19).
Vermeld ook aantal lunches A en lunches B.
Zoals gewoonlijk wordt aan deze fototrip een fotowedstrijd gekoppeld, met thema
“HAVENS” (en dus niet specifiek ‘havenactiviteiten’ zoals aanvankelijk aangekondigd).
Uiteraard mag dit thema heel ruim geïnterpreteerd worden en is niet beperkt tot dit
havenbezoek.
Het wordt beslist goed weer ! Breng Uw fototoestel en Uw goed humeur mee ! Samen maken
we er een top-VBF-dag van !
Met vriendelijke groeten,
Namens de Raad van Bestuur,

Roland Van den Bossche, Secretaris

