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Aan de VBF-clubs :
- voorzitters
- secretarissen
- penningmeesters

VBF-Nieuwsbrief 02 / 2015
Beste vrienden van de fotografie,
De noodzaak is gebleken om nog eens de “procedure” (een te gewichtig woord) te herinneren,
inzake communicatie naar en van VBF.
Het is sinds vele jaren dat VBF de verspreiding van uitnodigingen en/of affiches van clubsalons en –
projecties als service verzorgt. Dat gebeurt in 2 fasen:
1. Planning van Uw activiteit: van zodra de data gekend zijn, stuur een eenvoudig mailtje aan
Jo Estercam, VBF-webmaster. Hij plaatst de info (asap) op de kalender van
www.vbfweb.be/Salonkalender. Het is verstandig om vooraf deze kalender te consulteren om
te verifiëren of op het zelfde tijdstip, een andere club ook reeds een activiteit doet.
2. Bekendmaking en verspreiding naar de aangesloten clubs: een paar weken tot ca 1 maand
(naar eigen goeddunken) voor datum van activiteit, stuur een mail naar de VBF-secretaris met
Uw uitnodiging (en/of affiche) als bijlage. Hij stuurt (asap) Uw document aan zich zelf, met cc
aan de aanvrager en via bcc aan alle clubvoorzitters, -secretarissen en –penningmeesters. Via
bcc om de e-mailadressen te beschermen. Hierin ook Jo Estercam.
Deze laatste publiceert Uw document automatisch op www.vbfweb.be/VBF-clubsActiviteiten.
Het is dus niet nodig om secretaris en webmaster apart te contacteren, want dit geeft aanleiding tot
verwarring en misverstanden.
Een andere service: opvragen van zelfklevende etiketten (adreslabels) van alle clubvoorzitters,
-secretarissen en –penningmeesters van de aangesloten clubs. Dit voor de clubs die via de post hun
gedrukte uitnodiging willen versturen. Daartoe stuur een eenvoudig mailtje aan de VBF-secretaris; de
labels vallen enkele dagen later in de bus van de aanvrager.
Deze service kan gecombineerd worden met voorgaande. Wie enkel de gedrukte uitnodigingen
verstuurt, doet er goed aan om een digitale versie rechtstreeks te sturen aan de webmaster.
De secretaris houdt in een database de informatie van de clubs (voorzitter, secretaris,
penningmeester) up to date. Het is daarom van het grootste belang dat wijzigingen in het clubbestuur
en adreswijzigingen zo vlug mogelijk gemeld worden – uitsluitend - aan de VBF-secretaris.
Hij zal automatisch de webmaster hierover informeren, zodat ook de info op www.vbfweb.be/Clubs
up to date blijft.
De zelfde regeling geldt voor de e-mailadressen van de clubverantwoordelijken: vermeldt alleen de
info die op het web mag gepubliceerd worden. Bvb: voorzitter@FotoclubXYZ.be. Desgevallend kan

ook de “apestaart” @ vervangen worden door [at]; de betrokken contactpersoon is dan natuurlijk niet
rechtsreeks contacteerbaar.
Deelname aan VBF-activiteiten
- vormingsactiviteit,
- photoshoot / uitstap.
Alles aan de VBF-secretaris zoals telkens vermeld in de betrokken nieuwsbrief: in 1 mail en
gegroepeerd per club. Tenzij anders vermeld in de nieuwsbrief.
Roger Hemeleers, VBF-penningmeester is aanspreekbaar voor alle financiële kwesties (lidgelden,
clubondersteuning), gebruik van VBF-materialen (fotokaders) en clubwerkingsdossiers.
Vergeet ook niet om af en toe eens Uw portfolio van de club te vernieuwen.
De clublidgelden moesten betaald zijn uiterlijk 1 maart. Zes clubs zijn nog niet orde; Roger Hemeleers
zal hun clubpenningmeester een herinnering sturen. Wij herhalen dat van de clubs die niet in regel

zijn met hun lidmaatschap, de clubleden niet zullen kunnen deelnemen aan de VBFactiviteiten.
VBF-activiteit: photoshoot – uitstap met de clubs
Wat: boottocht met River-tours van ‘Hellend Vlak’ van Ronquières tot en met de scheepsliften van
Strépy-Thieu; met gids aanboord; de boot is exclusief afgehuurd door VBF;
Waar: vertrek aan de benedenkant van het Hellend Vlak, alwaar samenkomst
Wanneer: zaterdag 23 mei;
bijeenkomst voor registratie om 10:00 uur en inscheping; de boot vertrekt om 10:30 uur; de
laatkomers zullen heel snel moeten zwemmen;
aankomst in Strépy voorzien tegen 15:30 uur;
terugkeer naar Ronquières met autobus, vertrek om 16:30 uur
einde omstreeks 17:00 uur
Catering: picknick aan boord is toegelaten, maar geen eigen dranken; verkoop van dranken;
Er is mogelijkheid aan boord een maaltijd te nemen; vooraf te reserveren en te betalen
Inschrijven: vanaf nu en tot uiterlijk 3 mei + vermelden “maaltijd JA of NEE”;
Bijdrage in de kosten per persoon: €5,00 voor boottocht + €????? voor maaltijd
Hoe inschrijven: ?????

Met vriendelijke groeten,
Namens de Raad van Bestuur,

Roland Van den Bossche, Secretaris

