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WVFD vzw InfoFlash augustus 2020
De voorzitter aan het woord
Beste vrienden van de fotografie,
De tweede golf van Covid-19 is aan het afnemen
en dit is zeer goed nieuws voor ons
najaarprogramma.
Tenzij golf drie roet in het eten werpt gaan al onze

najaaractiviteiten door!
We zijn volop met de medeorganisatoren van deze activiteiten aan het bekijken
om ze Covid-19 proof te laten verlopen.
Hierbij zal zeker toegezien worden dat de maatregelen van de overheid strikt
worden opgevolgd.
Één van deze maatregelen is dat we te allen tijde moeten weten wie aanwezig
is/was op onze activiteiten. We zullen dan ook werken met voorinschrijving.
Het kan ook zijn dat voor bepaalde locaties er een beperking is van het aantal
deelnemers. Het aantal beschikbare plaatsen zal steeds vooraf gemeld
worden.
De dag en uur van inschrijven zal dan belangrijk worden of je kan deelnemen
of niet. Vlug inschrijven zal de boodschap zijn.
Wel wachten met inschrijven tot onze uitnodiging voor een activiteit is
verstuurd.
Voor standpunten 4 (met Ann Coppens op 24.11.2020) is de deelname
sowieso beperkt tot de deelnemers van de lezing op 29.09.2020.
Voor onze eerste najaaractiviteit, de lezing van Ann Coppens op 29.09.2020,
zal iedereen die op vandaag ingeschreven is kunnen komen (tenzij de bijdrage
nog niet is betaald – zij worden een laatste maal aangeschreven of nieuwe
maatregelen ivm COVID-19) .
De uitbater van de zaal (VIVES Brugge) heeft er wel op aangedrongen dat een
mondmasker verplicht is vanaf het moment van binnenkomen in het gebouw
tot je het gebouw verlaat! Hou hier rekening mee.
Ik weet dat er allerlei theorieën de ronde doen over de maatregelen maar als
organisator zijn wij verplicht om de officiële maatregelen + de richtlijnen van de
zaal te volgen.
Wij gaan dus niet discussiëren over het al dan niet zinvol zijn van de
maatregelen! Wij passen ze gewoon toe!
Voor al onze activiteiten geldt dan ook: mensen die zich niet houden aan de
opgelegde maatregelen zullen de toegang geweigerd worden of verzocht
worden de locatie te verlaten! Eventuele betaalde bijdragen worden NIET
terugbetaald!
Hou het veilig en ik hoop velen van jullie in het najaar te mogen begroeten.
Met vriendelijke groeten,
Danny Willems

AGENDA
Nog onder voorbehoud, maar de evolutie
van Covid-19 lijkt ons gunstiger.

Ann Coppens

natuur- en wildlifefotografe
"mijn visie over natuurfotografie"

dinsdag 29 september 2020 om 20u

hogeschool Vives, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge

BELANGRIJK !
Nog enkele personen hebben ingeschreven maar hebben de bijdrage (€5,00
pp ) nog niet betaald. Doe dit zo spoedig mogelijk op rekening van WVFD vzw:
BE02 6528 4568 0640. De inkomprijs aan de deur is €10,00.
Wij moeten een nominatieve deelnemerslijst correct bijhouden, met daarop de
naam van de deelnemer EN zijn/haar GSM-nummer. Om het gedrang aan de
ingang te vermijden zou het goed zijn mocht iedereen zijn GSM-nummer laten
kennen aan: marc.notredame49@gmail.com. Deze gegevens worden niet vrij
gegeven; WVFD moet die lijst een 14-tal dagen bijhouden.

Te respecteren maatregels:

* mondmasker is gedurende gans de sessie verplicht (ook als men neerzit);
* ontsmettende handgel gebruiken telkens bij het binnenkomen;
* afstand houden;
* per bubbel in de zaal zitten.
Deze maatregels zullen we afficheren aan de ingang en bij de inschrijftafel in
de actuele versie van 29 september.

Verder op de agenda 2020
ONDER GEWOON VOORBEHOUD ivm CORONAMAATREGELS.
woensdag 14 oktober: Standpunten 3
ALTERNATIEVE FOTOGRAFIE
ism Camera Obscura Wijnendale
Onder "Alternatieve fotografie" begrijpen we: alles wat niet onder de
"normale" fotografie behoort. We geven de fantasie van de fotograaf de
vrije loop. Inschrijven zal ook hier verplicht zijn.
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

PR-verantwoordelijke
De functie van PR-verantwoordelijke is bij WVFD geopend.
De voorzitter heeft daaromtrent een e-mail aan de clubs gestuurd.
Maak deze vacature zoveel als mogelijk bij leden en vrienden bekend.
Interesse? Graag jouw kandidatuur aan de voorzitter:
voorzitterwvfd@telenet.be
0468/166231

Uit vervlogen tijden

Nieuws van onze clubs

Fotograaf in de kijker
Eric Debersaques

is onze fotograaf in de kijker.

Lees en kijk op wvfd.eu.
Word jij of wordt jouw club de volgende in de kijker?
Stuur een korte tekst en enkele bijpassende beelden naar:
wvfd@telenet.be

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
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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

