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Beste vrienden van de fotografie,
In tegenstelling van wat we dachten loopt het weer behoorlijk minder goed, we
krijgen terug meer beperkende maatregelen opgelegd. Maar we laten ons hooft
zeker niet hangen en gaan door met de vereiste voorzichtigheid en
vooruitziendheid. We moeten leven in de ‘brouwerij’ houden, dat is goed voor onze
moraal.

VBF-themaopdracht – 5
thema ROOD

De themaopdrachten, onze sterkhouder tijdens corona dankzij Peter, loopt weer
goed. Er zijn al een behoorlijk aantal inzendingen ontvangen. Bij deze een warme
oproep aan alle leden van al de aangesloten fotoclubs hier aandacht aan te
besteden en bij hun leden het enthousiasme aan te wakkeren. Vergeet niet de
uiterste datum voor inzenden te respecteren nl. zondag 28 november 2021 voor
middernacht.

Fotowedstrijd KERMIS

In een vorige nieuwsbrief lieten we jullie weten deze wedstrijd te verdagen naar
later. Ook hier houden we de voorschriften in de gaten. Op de volgende algemene
ledenvergadering in februari 2022 krijgt dit een nieuwe start met bijhorende
planning en timing.

Provinciaal salon herhaling

Wij organiseren ook terug een provinciaal fotosalon op 22 en 23 januari 2022 in
de tentoonstellingsruimte van het GC De Bosuil te Jezus-Eik Overijse.
Hoe deelnemen, inschrijven en inzenden:
• Elke bij de VBF aangesloten fotoclub mag maximaal 5 foto’s indienen, Er is
geen opgelegd thema.
• Elke ingeleverde foto moet klaar zijn om ingekaderd te worden in kaders
met formaat 40 x 50 cm.
• Op de rugzijde van elke foto moet in BLOKLETTERS vermeld worden:
o Naam van de fotoclub
o Naam van de auteur
o Naam van de foto.
We leveren hiervoor een model etiket (zie bijlage).
• De foto’s met het inschrijvingsformulier (zie bijlage) en de digitale
bestanden dienen ingeleverd voor 30 december 2021 bij:
§ Luc Vanrijkel: Verzetstraat 4 te 3300 Tienen => tel
0478 480 466
§ Peter Descheemaeker: Gaasbeeksesteenweg 13, Halle
=> tel 0497 828 086
§ Roger Hemeleers: Vriendsschapstraat 48 te Overijse =>
tel 02 687 56 46
§ De Bosuil, Witherendreef 1 te 3090 Overijse, let op
voor 24 december 2021 wegens sluiting
eindejaarsperiode
• Het hierbij gevoegde ingevulde inschrijvingsformulier dient samen met de
foto’s afgegeven op bovenstaande plaatsen. Wij vragen het formulier
digitaal in te vullen of minstens in BLOKLETTERS om foutieve
vermeldingen te voorkomen,
• Van elke ingeleverde foto dient eveneens een digitaal bestand ingeleverd
bij Peter ((bestuurder-Peter@vbfweb.be) om een digitale catalogus te
kunnen aanmaken. Ook dit moeten jullie doen voor 30 december 2021.
o Inleveren in JPG-formaat.
o Elke foto heeft max.1920 pixels aan de langste zijde
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De bestandsnaam van de foto is dezelfde als deze vermeld op de
foto zelf.
o De vijf bestanden van de foto’s zitten in een map met de naam
van de deelnemende fotoclub.
Het is de bedoeling dat er een digitale catalogus via een QR-code wordt
aangemaakt met opname van alle ingezonden beelden. Daarnaast blijft een
beperkte papieren catalogus bestaan met alleen tekstuele vermeldingen.
Uitnodigingen en praktische richtlijnen (openingsuren, …) over het salon
volgen later nog.
o

•
•

Naast de themaopdracht weer een mogelijke clubactiviteit om je verenigingsleven
terug leven in te blazen na een te lange stilstand.

Clubactiviteiten

.

ANNULATIE
Tot een volgende nieuwsbrief, warme groeten.

Bijlagen:

Inschrijvingsformulier provinciaal salon.
Model etiket

Chris Verhaegen, secretaris VBF.
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