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Verschijnt elke maand.

wordt verstuurd naar alle
geïnteresseerde leden van de clubs
aangesloten bij WVFD vzw.

West-Vlaams
Verbond van
Fotokringen Digitaal vzw.

Graag ontvangen wij uw aankondigingen
voor de InfoFlash van augustus uiterlijk
tegen 22 augustus.

Burchtstraat 1a – 8900 Ieper.
InfoFlash is gratis voor alle aangesloten
clubs bij WVFD vzw.

wvfd@telenet.be
wvfd.eu

Verantwoordelijke uitgevers:
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Marc Notredame

0468/ 30 81 40
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WVFD vzw InfoFlash juli 2020
De voorzitter aan het woord
Beste vrienden van de fotografie,
Gelukkig hebben wij een hobby waarvoor we, in
eerste instantie, geen ‘bubbels’ enz.. nodig
hebben.
Zolang we buiten mogen komen en we ons zelf
aan de regels houden, kunnen we onze hobby
veilig uitoefenen.
Uiteraard missen we onze vrienden van de
fotoclub(s) en zouden we hen willen ontmoeten maar dit zit er momenteel niet
in.
Het is en wordt een zeer rare zomer….
Ik hoop dat iedereen van jullie nog gezond en wel is en hou het aub zo!
Respecteer de maatregelen!
Er bestaan allerlei theorieën over het dragen van het mondmasker maar
iedereen is er het over eens dat afstand houden en handen wassen DE beste
middelen zijn om dit virus aan banden te leggen.
Het mondmasker dragen hoort er voor mij ook bij maar het mag geen
vrijgeleide zijn om dichterbij te komen! Men moet met alle maatregelen
rekening houden!
Als WVFD houden we de huidige evolutie in de bestrijding van het virus
nauwlettend in het oog!
We hopen dat tegen september 2020 deze ‘tweede’ golf onder controle is en
wij ons najaarprogramma alsnog kunnen uitvoeren.
Hou het veilig en tot later!
Met vriendelijke groeten,
Danny Willems

AGENDA
Onder voorbehoud, gezien de negatieve
evolutie van Covid19.

Ann Coppens

natuur- en wildlifefotografe
"mijn visie over natuurfotografie"

dinsdag 29 september 2020 om 20u

hogeschool Vives, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge
De inschrijvingen voor het bijwonen van de lezing van Ann Coppens zijn
definitief afgesloten.

BELANGRIJK !

Een aantal mensen had ingeschreven maar heeft nog niet betaald.
Vooraf was duidelijk gemeld dat men pas definitief inschreven is als men ook
het deelnemingsgeld heeft betaald.
Door de beperkingen die ons omwille van de coronacrisis opgelegd zijn voor
het gebruik van de de zaal, zien we ons verplicht om de mensen die nog niet
betaald hebben op een reservelijst te plaatsen. Zij kunnen voorlopig niet naar
de lezing komen.
Indien er mensen, die reglementair ingeschreven zijn, om welke reden dan ook
verhinderd zijn, of als de beperkingen voor het gebruik van de zaal soepeler
worden, dan zal de voorkeur gegeven worden aan de mensen van de
reservelijst in volgorde van datum van betaling van het deelnemersgeld.
Personen op de reservelijst en die alsnog betaalden en uiteindelijk toch niet
hebben kunnen deelnemen, zullen hun geld na de lezing terugkrijgen.
Om de nominatieve deelnemerslijst correct te kunnen invullen MOETEN de
personen of de clubs die voor meerdere personen betaald hebben, de namen
opgeven voor wie zij de betaling deden. Aan de deur zal deze lijst stipt
gehanteerd worden. Wij hopen dat iedereen dit begrijpt.
Lijst sturen naar: marc.notredame49@gmail.com

Verder op de agenda 2020
ONDER GEWOON VOORBEHOUD ivm CORONAMAATREGELS.
woensdag 14 oktober: Standpunten 3
ALTERNATIEVE FOTOGRAFIE
ism Camera Obscura Wijnendale
zaterdag 7 november: Ledenvergadering
ism Digitaal Zien Lauwe
Na de vergadering een lezing door Luc Eeckhout
"ONDERWATERFOTOGRAFIE"
dinsdag 24 november: Standpunten 4
"NATUURFOTOGRAFIE" met Ann COPPENS

Uit vervlogen tijden

Nieuws van onze clubs
Zoals de voorzitter in zijn voorwoord zegt: "het is en het wordt een rare zomer".
Gezien deze "rare zomer" hebben de clubs voor hun programmatie geen houvast (meer).
Golven komen en gaan en de maatregels veranderen (versoepelen of verstrengen) om de
haverklap.
Toch geven we hier graag volgende aankondigingen mee:

Te koop / Gevraagd
Te koop
JURERINGSSYSTEEM
Voor 3 juryleden.
Minimumscore 1, maximumscore 10.
Zie rubriek "Te koop" op onze website wvfd.eu
Vraagprijs: € 60,00
Interesse? Contacteer Jacques Dewijn 056/712261

Gevraagd
DIAPROJECTOR 6 X 6 CM
Contacteer Marc Notredame 0499/749596

Fotograag / Club in de kijker
Word jij of wordt jouw club even in de kijker gezet?
Stuur een korte tekst en enkele bijpassende beelden naar:
wvfd@telenet.be
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Website

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

