1

VBF NWS

VBF-nieuwsbrief nr. 12/2021- MEI

Beste vrienden van de fotografie,
Hopelijk gaat het nu eindelijk de goede kant op met de pandemie. Wat ook de
goede kant op gaat is onze themaopdracht 4, met als thema VORMEN. En als
het verder de goede kant op blijft gaan kan de VBF vanaf september 2021 terug
overschakelen naar een “normale” werking. Meer hierover in een volgende
nieuwsbrief. Uiteraard zal jullie clubleven dan ook weer “gewoon” worden.

VBF-themaopdracht – 4
thema VORMEN

De deadline om de foto’s in te leveren is intussen verstreken. Het bestuur van de
VBF heeft reeds een eerste selectie gemaakt van 20 finalisten en deze worden
dan vanaf volgende zondag samen met de andere beelden gepubliceerd op de
website van de VBF. Vanaf dan loopt de periode tot 20 juni 2021 waarop de
clubs punten kunnen gegeven aan het 20 weerhouden foto’s. Systeem is
hetzelfde als de vorige malen, meer info te vinden op
http://vbfweb.be/vernieuwde_site/ .

Dit initiatief op gestart door bestuurder Peter Descheemaeker was zeer welkom
tijdens deze periode van stilstand door corona. Bovendien is dit een echt succes
geworden dankzij de grote betrokkenheid en deelname van de aangesloten
clubs.
Een klein overzicht:
Thema
Aantal clubs
Aantal foto’s
Water
21
126
Contact
24
113
Drie
24
128
Vormen
25
117
Dit is een zeer mooi resultaat, 25 van de 29 aangesloten clubs namen
deel. Telkens een kleine 120 inzendingen. Dit moet dus een blijver
worden. Het bestuur heeft intussen de intentie om met een vijfde
themaopdracht te starten in september 2021. U hoort nog van ons.

NIEUW

Met vreugde mogen wij melden dat FOTOCLUB MERCHTEM zich ook heeft
aangesloten bij de VBF. Ze zijn heel welkom en zij maakten hun intrede
onmiddellijk waardevol door reeds deel te nemen aan de lopende
themaopdracht. Bezoek ook eens hun website https://www.fotoclubmerchtem.be

OPROEP

Alle aangesloten clubs kunnen hun activiteiten zoals tentoonstellingen,
wedstrijden, … melden aan de VBF. Wij zorgen voor bijkomende bekendheid
door vermelding op de website van de VBF. Tijdig doorzenden naar bestuurderpeter@VBFweb.be
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Wees zorgzaam voor mekaar, de vakantie lokt, nog veel meer kans op fijne
fotomomenten. Tot een volgende nieuwsbrief, warme groeten.

Bijlagen:
Chris Verhaegen, secretaris VBF.
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