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Beste vrienden van de fotografie,
Hopelijk gaat het jullie en uw clubleden goed in deze coronatijden.
Zorg allemaal goed voor mekaar.
Hoogstwaarschijnlijk ligt bij u ook het clubleven stil of is er een beperkte digitale
activiteit. Ook voor het VBF is het moeilijk om ver vooruit te kijken. We moeten
noodgedwongen ons programma bijsturen, aanpassen en/of activiteiten
anuleren.

VBF-themaopdracht

Dit nieuwe initiatief (met thema water) dat zuiver digitaal verloopt houden wij
aan. Binnen het VBF vinden we wel een wijze om de jurering te laten plaats
vinden. Voor alle duidelijkheid alle inzendingen dienen ten laatste op 03 mei
2020 ingeleverd bij bestuurder Peter Descheemaeker (bestuurderpeter@vbfweb.be). Het reglement kan men vinden op de website menu>VBF
Activiteiten>VBF Themaopdracht

Prov. Salon 2020

We weten zeker dat DE BOSUIL gesloten is tot en met 19 april 2020.
Hoogstwaarschijnlijk zal dit verlengd worden tot 01 juni 2020, misschien zelfs tot
het groot verlof. Wij zien geen andere mogelijkheid dan deze activiteit aan te
passen. Deze beslissing wordt nu reeds genomen zodat jullie geen onnodige
kosten maken voor afdrukken, passe-partouts, … . In de huidge vorm is het niet
meer haalbaar.
Er komt een digitaal alternatief “van de nood een deugd” met een beeldenreeks
op de website VBF.
Format :
geen thema - 6 foto's per club - in te sturen per club in 1 wetransfer
1920 pixels langste zijde (naamgeving : Club_auteur_titel.jpg)
Data blijven dezelfde als de geplande provinciale expo, inzenden bij
bestuurder-patrick@vbfweb.be ten laatste op 15 mei 2020. Het reeds
verzonden inschrijvingsformulier blijft behouden. Bij meer duidelijkheid
ivm DE BOSUIL zal een aangepast reglement opgemaakt worden.

VBF-wedstrijd

Ook voor de jaarlijkse VBF-wedstrijd met als jaarthema: "KERMIS" zal er geen
fotoshoot georganiseerd worden. We wachten nog even af om te kijken hoe de
coronacrisis evolueert en nemen dan een beslissing om te bepalen onder welke
vorm de VBF-wedstrijd kan doorgaan. VBF-wedstrijd met thema Kermis wordt
behouden en toonmoment in december 2020. Dus meer later.

Hopelijk komen jullie allen, uw familieleden en uw vrienden zonder problemen
door de moeilijke periode. Gelukkig kunnen we “vanuit ons kot” nog veel
fotograferen. Wij houden jullie, zodra als mogelijk, verder op de hoogte.
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