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-- WVFD vzw InfoFlash Februari 2020 -De voorzitter aan het woord
Beste vrienden,
Het nieuwe werkjaar is al bijna 2 maanden oud. Tijd om even
stil te staan bij die twee maanden.
We konden al genieten van een aantal mooie activiteiten zoals
onze nieuwjaarswandeling in het domein Hoge Dijken en
enkele dagen geleden onze eerste standpunten voor 2020.
Op beide activiteiten mochten we veel volk ontvangen en op
beide activiteiten gingen de mensen tevreden naar huis.
Ik wil dan ook Freddy Cordy voor de eerste en Spectrum
Heuvelland voor de tweede activiteit bedanken voor hun medewerking.
Helaas hadden we ook al een minder prettige ervaring toen een aangesloten club besloot om
ons rechtstreeks concurrentie aan te doen door dezelfde activiteit ook te organiseren op bijna
hetzelfde moment. We zijn er om elkaar aan te vullen niet om elkaar de duivel aan te doen.
Wat staat er nog op het programma voor de komende maanden:
• De ledenvergadering van 14 maart in Veurne i.s.m. Westhoek Veurne met daarna een
mooie fotografische wandeling door deze stad.
• De lezing van Ann Coppens op 21 april waaraan we voor de deelnemers op 24
november een standpunten 4 hangen waar Ann Coppens hun ingezonden werken zelf zal
beoordelen.
• Een busreis op 30 mei naar Keulen waar er de keuze is tussen enerzijds een ganse dag
wandelen door het centrum of anderzijds het bezoek aan Photokina.
Ik hoop jullie ook massaal te mogen begroeten op deze 3 activiteiten!
Met vriendelijke groeten,
Danny Willems

--- Over het nieuwe logo en nieuwe banner --WVFD vzw bestaat 50 jaar en heeft als vereniging een hele geschiedenis achter de
rug. Dat wordt wel duidelijk als u de InfoFlash in de loop van dit jaar leest.
In al die tijd kenden we binnen de fotografie onmiskenbaar een hele ommezwaai, van
puur analoog naar puur digitaal, van de donkere kamer naar de computer; maar
allemaal toch met de mens met de camera in de hand om dit vast te leggen dat hij zag
en wilde tonen.
Maar zoals gekend: de geschiedenis herhaalt zich. In gekende fotozaken zien we terug
hele rekken analoog fotopapier en alles we in een donkere kamer kunnen gebruiken of
nodig hebben.
Binnen de PR van WVFD beweegt er zeker ook het een en ander. We bouwden voor u
een website die nu al een ander frisser kleedje krijgt en een meer doelgerichte info zal
bevatten. De InfoFlash kreeg een nieuwe layout waaraan nog verder gewerkt wordt en
op Facebook vindt u een pagina speciaal voor WVFD vzw, kwestie van mee te zijn met
de huidige trends in de sociale media.
Onlangs besloot het bestuur om ook het gekende logo te vervangen. U zag misschien
al een aanzet in de recente InfoFlash?
Dit logo zal gebruikt worden bij alle officiële documenten.
Op de InfoFlash en op de FB-pagina zien jullie het logo verwerkt in een banner, die
duidelijk onderstreept dat we een West-Vlaamse vereniging zijn.
De ontwerper van het logo verklaart de symboliek als volgt:
* blauw , rood en geel zijn de kleuren van West-Vlaanderen (zie vlag);
* een goede foto is een beeld dat goed gekaderd is (vingers boven en onder);
* de lenskring vervangt ons oog-logo van vroeger (we kijken door de lens) en in de
kring de wimpel van West-Vlaanderen (= logo van de provincie).

WVFD vzw Logo

WVFD vzw banner

Keulen en zijn Photokina
Op zaterdag 30 mei reist WVFD vzw met de bus naar Keulen en nodigt u, uw vrienden en
kennissen uit voor een bezoek aan Photokina of voor een fotografisch interessante wandeling
door de stad.
Interesse? Schrijf dan in tegen uiterlijk 12 april !
* geïnteresseerden voor de Photokina maken dit bij hun inschrijving duidelijk door “Photokina”
te vermelden en de keuze van de opstapplaats: Ieper of Kortrijk;
* andere reislustigen schrijven in en vermelden “wandeling” en de keuze van de opstapplaats:
Ieper of Kortrijk.
Tijdig inschrijven voor bezoek aan de beurs is noodzakelijk omdat WVFD vzw de tickets online
zal bestellen (is goedkoper dan aan de deur).
Uw inschrijving is definitief na betalen van de prijs op de rekening BE02 6528 4568 0640 .
€ 25,00 voor de bus (diegene die gaan wandelen)
€ 34,00 voor de bus en het ticket.
Afspraken:
* de bus vertrekt te Ieper, P Ter Waarde, om 6uoo stipt.
* halte aan de P&R, President Kennedylaan te Kortrijk (aan de Kinepolis) 6u30.
* Aankomst te Keulen (de Dom) voorzien om 10u00. Beursbezoekers aan de Photokina om
10u15.
* Wandelaars in Keulen zijn vrij of kunnen onder begeleiding een fotografisch interessante
wandeling meemaken.
* Bus vertrekt terug aan Photokina om 18u30 en om 19u00 aan de Dom.
We zien u graag meereizen.
.

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. Hoge school
Vives Brugge & 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. Hoge school 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
24 november 2020 Standpunten 4 natuur met ANN COPPENS i.s.m. Focidia Ruiselede

--- BELANGRIJKE TIPS VOOR DE FOTOGRAAF --Als fotograaf willen wij meer dan gewoon maar op ons eentje wat beelden maken.
Wij willen ons verder bekwamen in opnametechnieken en afwerkingsmogelijkheden. Wie kan
ons daarbij helpen? Hierna de mogelijkheden.
Een fotoclub
Wij hebben er alle belang bij om aan te sluiten bij een fotoclub. Daar krijgen wij de kans
gelijkgezinden te ontmoeten, vrienden te maken en onze fotografische kennis te optimaliseren.
Leren van elkaar is uiteraard de hoofdzaak.
De keuze van een club wordt wel bepaald door een aantal criteria. Deze zijn: het jaarlijkse
lidgeld, de vergaderdata, de geboden opleidingen, de wedstrijdmogelijkheden en zeer belangrijk
de aansluiting van deze CLUB bij WVFD vzw en BREEDBEELD en de connectie met de
BFF.
Welke zijn deze genoemde Belangrijke Organisaties?
WVFD - West-Vlaams Verbond van Fotokringen Digitaal vzw
De fotoclub sluit aan en betaalt een jaarlijks lidgeld van € 30,00. Deze aansluiting genereert
heel wat voordelen en mogelijkheden voor de leden van de West-Vlaamse clubs.
Het WVFD ondersteunt de West-Vlaamse clubs, organiseert heel wat activiteiten (meestal
gratis) zoals uitstappen, lezingen, themaprojecten, workshops, wedstrijden, standpunten … enz.
WVFD vzw heeft ook een Facebook GROEPSPAGINA. Elke fotograaf die wil geïnformeerd zijn
kan als GROEPSLID aansluiten.
De Vlaamse Federatie voor Fotografen: BREEDBEELD
BREEDBEELD ondersteunt, informeert, inspireert en verbindt iedereen in Vlaanderen die in zijn
vrije tijd met fotografie bezig is.
Voor de jaarlijkse registratiebijdrage van € 100,00 geniet de gekozen club van een
verzekeringspakket en een financiële ondersteuning voor lezingen en trajectbegeleiding.
BREEDBEELD geeft Info & Advies, organiseert wedstrijden, cursussen en opleidingen. Via de
website informeert BREEDBEELD over allerlei georganiseerde fotowedstrijden.
Voor de som van € 10,00 kan elke amateurfotograaf een gepersonaliseerde registratiekaart
verkrijgen.
Met deze kaart kan men zich legitimeren als fotograaf zonder commerciële bedoelingen (kan
zeer handig zijn om toelating tot fotograferen te verkrijgen bij allerlei instanties).
BREEDBEELD heeft ook een prachtige website met allerlei uiterst interessante informatie en is
ook aanwezig op Facebook.
De Belgische Federatie van Fotografen (BFF)
Voor de som van € 25,00 per jaar kan men individueel lid worden van de Belgische Federatie
van Fotografen (BFF), er wordt een lidkaart afgeleverd, desgewenst met foto.
Het lidmaatschap geeft recht op gratis deelname aan de wedstrijd “Grote Prijs van België”, een
wedstrijd met vrij thema en een wedstrijd “Natuur”. Het lidmaatschap geeft eveneens toegang
tot de FIAP onderscheidingen, een elektronisch tijdschrift en een reductie op de internationale
wedstrijden georganiseerd door de BFF zoals de “Open Belgian International Photo Contest”.
Andere voordelen zoals een tijdschrift, workshops, reductie op de toegangsprijzen in bepaalde
instellingen en voordelen voor bepaalde activiteiten zullen worden ontwikkeld.
De BFF heeft een prachtige website en is ook aanwezig op Facebook.
De website bevat een schat aan informatie over nationale en internationale salons en
wedstrijden.
© Francis Decrocq
Lid bestuur WVFD vzw

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 eerste 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

