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Beste vrienden van de fotografie,
Ondanks alle beperkingen door COVID-19 is er toch weer wat te melden.
Helemaal stilgevallen zijn jullie en wij dus ook niet.
Wees zorgzaam voor je naasten en mekaar, hopelijk komen jullie goed door
deze moeilijke periode.

VBF-themaopdracht – 2
CONTACT

Op 25 oktober 2020 werd de termijn voor het inzenden van foto’s afgesloten.
Andermaal proficiat, de respons was terug groot. 23 aangesloten clubs namen
deel en het resultaat is 113 ingezonden foto’s. De inzendingen waren van hoge
kwaliteit en het bestuur heeft de moeilijke taak opgenomen om er een selectie
van 20 foto’s uit te halen. De twintig geselecteerde foto’s staan vanaf 01
november 2020 op de website van de VBF. Nu volgt de puntenronde door de
clubs.
Er worden punten gegeven volgens het systeem eurosong : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10 en 12 punten.
Dat wil zeggen 10 beelden krijgen punten, de beste foto krijgt de meeste punten
De stemming van de club is enkel geldig als er punten werden gegeven volgens
het opgegeven systeem. De punten worden naar Peter doorgestuurd door de
clubverantwoordelijke. De afsluiting van deze puntenronde is zondag 29
november 2020 om 23:59:59 uur.
Elke clubverantwoordelijke van een aangesloten fotoclub krijgt een digitale tool
ter beschikking om de punten in te voeren. De clubverantwoordelijke stuurt het
resultaat dan door aan de coördinator van de themaopdracht bestuurderpeter@vbfweb.be
Woensdag 02 december volgt de bekendmaking van de winnaar op de VBFwebsite, de namen van de 20 finalisten, hun punten en commentaren worden
eveneens opgenomen.

Algemene
ledenvergadering 2021

Zoals de situatie rond covid-19 nu verder evolueert, zal hoogstwaarschijnlijk
deze niet kunnen doorgaan op 26 januari 2021 zoals oorspronkelijk voorzien. Wij
houden jullie op de hoogte en laten zo vlug als mogelijk weten wanneer we dit
kunnen inplannen.

Phishing

In de afgelopen weken werd het volgende verhaal ons gemeld door 3 fotoclubs:
De penningmeester krijgt een email van de voorzitter met een uitleg over
gemaakte kosten. De email ziet er echt uit - emailadres, manier van schrijven,
handtekening - niet van echt te onderscheiden. De voorzitter schrijft dat er
kosten zijn gemaakt: aankoop van kantoormateriaal, kosten aan de website,
...en nu moet er moet een factuur betaald worden - op een buitenlandse
rekening ???
Trap hier niet in!
De mail die schijnbaar van de voorzitter komt is vervalst - de voorzitter weet van
niks. Er schuilt een verborgen emailadres betrokken clubs achter dat men pas
ziet als men wil reageren. Hier zijn bedriegers aan het werk. Phishing is Engels
voor vissen/hengelen. Ze zoeken de gegevens van de
clubs/voorzitter/penningmeester op via internet. Dit bestaat reeds lang maar
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blijkbaar zijn nu de fotoclubs aan de beurt. Best niet reageren op verdachte
mails maar doorsturen naar verdacht@safeonweb.be
Kijk uit - spreek met elkaar - en laat jullie niet vangen!
Wees zorgzaam voor mekaar, geniet van de herfst en maak er fijne
fotomomenten van. Tot een volgende nieuwsbrief, warme groeten.

Bijlagen:
Chris Verhaegen, secretaris VBF.
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