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WVFD vzw InfoFlash februari 2020
De voorzitter aan het woord
Beste vrienden van de fotografie,

We beleven momenteel, voor zover ik weet, nooit eerder
voorgekomen tijden in het culturele leven.
Het coronavirus heeft een serieuze impact op alle
culturele activiteiten, zo ook op die van WVFD vzw.
De ledenvergadering van 14 maart 2020 hebben we in
overleg met fotoclub Westhoek Veurne geannuleerd.
Voorlopig houden we de lezing van Ann Coppens van
21.04.2020 aan. Begin april zullen we de situatie evalueren.
De mogelijkheid is reëel dat we deze workshop/lezing in overleg met Ann Coppens zullen
moeten verplaatsen naar een latere datum.
WVFD vzw wil namelijk graag deze lezing en het hieraan hangende standpunten 4 dit jaar
nog laten doorgaan.
Wat onze activiteiten betreft vanaf mei 2020 is het op vandaag nog koffiedik kijken, maar
laat ons hopen dat tegen dan het coronavirus het land heeft verlaten.
Ik hoop dat jullie allemaal de richtlijnen van de regering volgen en we hier allemaal
gezond en wel uitkomen.
Niets belet om jullie hobby (fotografie) verder uit te voeren maar wees voorzichtig.

Met vriendelijke groeten,
Danny Willems

Photokina 2020
Beste vrienden,
Om in de huidige coronatijd iets te organiseren of een event te laten doorgaan moet je over
stalen zenuwen beschikken.
Er zijn namelijk hier serieus wat risico’s aan verbonden en men weet ook niet of overheden al
dan niet zullen optreden.
Organisatoren van events, die in eerste instantie nog ‘ver’ weg liggen, beginnen zich die vraag
ook te stellen en hierdoor zien we meer en meer annulaties.
De organisatie achter Photokina heeft besloten om de fotobeurs ( 27-31 mei) NIET te laten
doorgaan.
Daarop heeft het bestuur WVFD vzw besloten om de reis naar Keulen (bezoek Photkina en de
stadswandeling) te annuleren.
Uiteraard zal wie zijn deelname al betaald heeft het gestorte bedrag eerstdaags terugkrijgen.
We hopen dat jullie voor deze beslissing begrip hebben.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Danny Willems
Voorzitter

WVFD vzw Agenda
PROGRAMMA WVFD 2020
Januari
11 januari 2020 Nieuwjaarswandeling – Hoge Dijken
25 januari 2020 Algemene Vergadering WVFD (enkel de leden AV) Secretariaat
Ieper
Februari
20 februari 2020 Standpunten 1 – onderwerp vrij i.s.m. Spectrum Heuvelland
Maart
14 maart 2020 Ledenvergadering i.s.m. Westhoek Veurne
April
21 april 2020 Workshop Natuurfotografie met ANN COPPENS i.s.m. hogeschool
Vives Brugge & met Breedbeeld
Mei
30 mei 2020 busreis Photokina Keulen / centrum Keulen
Juni
20 juni 2020 Uitstap Brussel
23 juni 2020 Workshop muziekfestivals met ALEX VANHEE i.s.m. hogeschool
Vives Brugge.
Juli
Geen activiteiten
Augustus
Geen activiteiten
September
24 september 2020 Standpunten 2 - onderwerp muziekfestivals met ALEX
VANHEE i.s.m. EXIF Oostende
Oktober
14 oktober 2020 Standpunten 3 Alternatieve fotografie i.s.m. Camera Obscura
Wijnendale
November
7 november 2020 Ledenvergadering i.s.m. Digitaal Zien Lauwe
° 244 november 2020 Standpunten 4 natuur met ANN COPPENS i.s.m. Focidia
Ruiselede

WVFD vzw bestaat 50 jaar !
Naar aanleiding van ons 50 jarig bestaan, komen we elke maand terug met een rubriek uit
vervlogen tijden.Deze keer keren we terug naar 1971 een van de eerste kaderbladen (lees
InfoFlash).

De redactie
Dit is onze tweede nieuwsbrief in zijn nieuw kleedje.
Indien er in deze InfoFlash schoonheidsfoutjes op te merken zijn, gelieve ons dan te
verontschuldigen.
Geef ons een seintje en we gaan er zeker lessen uit trekken. Onze volgende editie kan dan
alleen maar beter worden.
De redactieraad.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u wvfd@telenet.be toe aan uw adresboek.
Realisatie @ Rudy Dubois

