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Beste vrienden van de fotografie,
Ondanks alle beperkingen door COVID-19 en de verstrenging van de
maatregelen blijven we toch enige activiteit ontwikkelen. Helemaal stilvallen
doen we niet.
Wees zorgzaam voor mekaar, hopelijk kunnen jullie toch nog genieten van een
fijn, gezellig eindejaar maar dan in heel beperkte kring.

VBF-themaopdracht – 2
CONTACT

Er werden 113 foto’s ingezonden door 23 deelnemende clubs. Dit is heel knap.
De jureringen: eerst door het bestuur VBF en dan over de 20 geselecteerde
beelden door alle aangesloten clubs verliepen goed. Het resultaat mag zeker
gezien worden, heel divers en veel mooie beelden als invulling van het thema
contact. Proficiat aan de laureaten (iedereen is een beetje laureaat gezien de
olympische gedacht) en het volledige resultaat is te bewonderen op de
homepage van de VBF-website.
Geen twee zonder drie dachten wij, dus er komen zeker nog twee
themaopdrachten in het voorjaar van 2021. De derde themaopdracht start op 03
januari 2021 met de bekendmaking van het thema op de VBF-website en via
deze nieuwsbrief. De vierde themaopdracht zal dan starten op 04 april 2021.
Hou de website in de gaten en wij wensen jullie veel succes bij deze nieuwe
uitdaging.

Algemene
ledenvergadering 2021

Het is ons nog steeds niet mogelijk een datum te bepalen voor de jaarlijkse
algemene ledenvergadering. De huidige situatie blijft behouden tot eind januari
2021. Wij volgen dit op de voet en zodra meer mogelijk wordt kijken wij uit naar
wat mogelijk is.

Lidgeld 2021 aangesloten
clubs

Gezien de VBF in 2020 maar heel beperkt enkele zaken heeft kunnen realiseren
werd er besloten uw lidmaatschap voor 2020 gewoon te verlengen tot einde
2021. Nieuwe fotoclubs die wensen aan te sluiten bij de VBF dienen wel het
lidgeld van € 40,00 te betalen.

Promotie via FaceBook

Wij merken dat veel clubs een eigen openbare FB-pagina hebben. Ook de VBF
heeft er zo één. Om de werking van de aangesloten clubs te versterken zouden
wij naast uw gegevens op de VBF-website ook een link plaatsen die verwijst
naar jullie clubeigen FB-pagina.
Wees zorgzaam voor mekaar, geniet van de donkere periode en maak er fijne
fotomomenten van. Tot een volgende nieuwsbrief, warme groeten.
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