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Beste vrienden van de fotografie,
Hopelijk gaat het jullie en uw clubleden nog steeds goed in deze coronatijden.
Zorg dus verder allemaal goed voor mekaar.
Ondanks de beperkingen werd door de clubs zeer positief gereageerd op de initiatieven
van het VBF. In deze nieuwsbrief de laatste updates.

VBF-themaopdracht

Deze eerste themaopdracht ‘WATER’ is een succes geworden. Er werden 125 foto’s
ingezonden door 21 clubs. Applaus voor jullie. Het VBF bestuur heeft via de tool een
jurering gedaan en 21 foto’s zijn weerhouden.
Al enkele dagen (10 mei 2020) is het resultaat te bekijken op de homepage van de VBFwebsite. (www.vbfweb.be) Eerst de niet weerhouden foto’s met vermelding van club en
auteur, daarna de 21 weerhouden anonieme foto’s.
De meeste clubs werden ondertussen persoonlijk door Peter gecontacteerd in verband
met de jurering door de clubs. Het is de bedoeling dat men in clubverband de 21 foto’s
gaat bekijken, bespreken en quoteren.
Qua puntensyteem hebben we gekozen voor het puntensysteem van het
Eurovisiesongfestival, dus de 10 beste foto’s zullen punten krijgen gaande van 12punten
tot en met 1punt.
Het systeem laat ook toe om commentaren te schrijven. De stemming door de clubs kan
gebeuren middels een tool of met een excel-formulier.
Er wordt 1 verantwoordelijke per club gezocht om deze stemming in de club in goede
banen te leiden. In coronatijden kan men niet in het clublokaal samenkomen – maar ook
in ons kot kan er veel gebeuren.
Indien er nog geen verantwoordelijke werd aangesteld in jullie club gelieve dan contact
op te nemen met Peter. Deze zal jullie graag wegwijs maken.
De resultaten van de clubstemming moeten ingeleverd worden bij Peter voor 07 juni
2020 middernacht.
Intussen luisteren wij ook graag naar jullie themavoorstellen voor de volgende
themaopdracht die zal starten begin september 2020. Uw voorstellen kunnen gestuurd
worden naar Peter Descheemaeker bestuurder-peter@vbfweb.be

Prov. Salon 2020

Zoals eerder gemeld zijn we hier noodgedwongen overgestapt op een digitaal salon.
Ook deze overstap is een succes. Een zeer groot aantal clubs heeft reeds 6 foto’s
ingezonden. Hoe groot jullie respons is houden we nog even geheim, maar we gaan
zeker naar een record qua deelnemende clubs - het eerdere record stond op 23.
Andermaal applaus voor jullie.
Alle inzendingen worden nu verwerkt in een montage, voorzien van de nodige duiding en
deze zal van 13 juni 2020 verschijnen op de homepage van de VBF-website. Het belooft
een kijkplezier te worden. Dank voor de mooie beelden en talrijke respons.

VBF-wedstrijd

De jaarlijkse VBF-wedstrijd met als jaarthema: "KERMIS" zal zeker ook doorgaan. Onze
fotoshoot mag dan wel in het water zijn gevallen, mogelijk komen er nog enkele
gelegenheden om kermis te fotograferen. Sinksenfoor te Antwerpen zou starten vanaf 01
juli 2020 en Brusselkermis vanaf 20 juli 2020. Ook Leuvenkermis zou volgens de laatste
berichten kunnen doorgaan.
De sluitingsdatum voor het inleveren blijft ongewijzigd op 03 oktober 2020. Bijkomende
info in de volgende nieuwsbrief.
Wees zorgzaam voor mekaar; geniet van het goede weer en de fijne fotomomenten. Wij
houden jullie, zodra als mogelijk, verder op de hoogte.
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