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Beste vrienden van de fotografie,
Clublidgeld 2020

EVEN HERINNEREN
Op de Algemene Ledenvergadering werd besloten het clublidgeld 2020 te
behouden op 40 euro. Indien dit nog niet is gebeurd, wordt U bij deze dan ook
vriendelijk uitgenodigd om dit bedrag te storten op onderstaande rekening met
duidelijke vermelding van de clubnaam. Uiterlijke datum: 1 maart 2020.
VBF-rekening IBAN: BE18 3300 3817 0665
BIC: BBRUBEBB op naam van Roger Hemeleers.
Vriendschapsstraat 48 – 3090 Overijse.

Prov. Salon 2020

Het Provinciaal VBF salon 2020 zal doorgaan in de Bosuil te Overijse op
zaterdag 13 en zondag 14 juni 2020.
Openingsuren: Zaterdag 13 juni 2020 om 19:00u
Zondag 14 juni 2020 van 10.00 tot 18.00 uur.
De vernissage gevolgd door een receptie gaat door op zaterdag 13 juni 2020
om 19.00 uur.
Elke deelnemende club mag maximaal 6 foto’s inzenden formaat 40X50 cm, of
indien men hiervan wil afwijken kunnen foto’s ingeleverd worden die niet meer
dan 3 lopende meter in beslag nemen. De foto’s met 40X50 cm buitenafmeting
worden ingelijst in de kaders van de VBF maar de foto’s die afwijken van deze
maat dienen ingeleverd te worden klaar voor ophanging.
Het inkaderen en de opbouw van dit salon heeft plaats op vrijdag 12 juni 2020
vanaf 14.00 uur, helpende handen zijn welkom.
INLEVEREN GEPRINTE FOTO’S samen met het deelnemingsformulier ten
laatste op 15 mei 2020.
Op de volgende drie locaties:
•

GC DE BOSUIL, Witherendreef 1 -3090 Jezus-Eik Overijse – tijdens
kantooruren bij het onthaal.

•

Luc VANRIJKEL, Verzetstraat 4 – 3300 Tienen (na telefonische afspraak
0478 48 04 66)

•

Dries GEYSKENS, Mussebeeklaan 22, 1701 Itterbeek. (na telefonische
afspraak 02 569 55 41)

INLEVEREN deelnemingsformlier voor opmaak catalogus ten laatste op 15
mei 2020.
Het deelnemingsformulier samen met een foto (jpg) en het clublogo voor de
catalogus, dienen doorgestuurd te worden naar Patrick DEDONCKER
(bestuurder-patrick@vbfweb.be)
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VBF-wedstrijd

Wij herinneren jullie even aan het verkozen jaarthema 2020: "KERMIS".
Hierbij ter info enkele data en locaties van grote kermisactiviteiten. Op de
SINSKENSFOOR te Antwerpen zal er een vertegenwoordiging aanwezig zijn
van het VBF-bestuur op 20 juni 2020. Plaats van afspraak Spoor Oost in
Borgerhout, Buurtspoorweglei, aan de ingang van de speeltuin om 14.00 uur.
Vooraf inschrijven is niet nodig.
Voor de liefhebbers vermelden we ook nog:
Meifoor te Brugge van 01 mei tem 24 mei 2020.

Zuidfoor in Brussel van 18 juli tem 23 augustus 2020
Septemberkermis in Leuven van 28 augustus tem 27 september 2020
Sluitingsdatum voor inleveren van de werken: 03 oktober 2020
Bijkomende info en het wedstrijdreglement zal in een volgende nieuwsbrief
worden medegedeeld.

VBF-themaopdracht

Herinnering!
Ook graag jullie aandacht voor het nieuw initiatief: VBF-Themaopdracht
De eerste VBF-Themaopdracht gaat van start op 1 maart 2020. Het thema wordt
bekend gemaakt op 01 maart 2020 via de VBF-website en VBFFacebookpagina.
Gelieve per club aan Peter Descheemaeker (bestuurder-peter@vbfweb.be) te
laten weten wie de verantwoordelijke zal zijn voor de jurering in uw club middels
een excel tool. Meer uitleg volgt later.
Wij verwijzen hiervoor ook naar de 2e bijlage van vorige nieuwsbrief met de
spelregels en de chronologie.

Bijlagen:

Nihil

Chris Verhaegen, secretaris VBF.
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