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Gezien de strengere maatregelen
Beste vrienden van de fotografie,
Het COVID-19 monster steekt heviger dan ooit zijn kop op.
Dit verplicht, logischerwijze, de diverse overheden om in te grijpen.
Verschillende maatregelen samengevat komen neer op het totaalverbod op
culturele evenementen binnen. Hieronder vallen ook de WVFD activiteiten.
De uitbater van de zaal waar "Standpunten 4" zou doorgaan, de gemeente
Ruiselede, heeft beslist hun zaal tot nader order te sluiten.
Gezien de situatie zeer ernstig is en nog steeds verergert, heeft het uitstellen
van deze activiteit tot december 2020 mijn inziens geen zin.
De nu genomen maatregelen zullen, wat cultuur betreft, voor de rest van het
jaar gelden.
Het bestuur heeft daarom besloten "Standpunten 4" voor dit jaar af te gelasten,
maar... gezien de beoordeling door Ann Coppens van de door de deelnemers
aan haar lezing ingestuurde beelden 1 geheel vormt met de lezing zelf, zullen
we dit beoordelingsmoment opnieuw organiseren in het najaar van 2021.
Ann Coppens gaat al akkoord, nog juist een datum prikken.
Dit geeft de betrokkenen bijna een jaar extra om mooie natuur- en
wildlifebeelden te schieten.
Tegen dan zal Covid-19 hopelijk nog een nare herinnering zijn.
De ledenvergadering van 7 november 2020 was al afgeschaft en zal ook niet
meer dit jaar georganiseerd worden.
Zo komt er vroegtijdig, en dik tegen onze goesting, een einde aan de WVFD
activiteiten 2020.
We gaan er alles aan doen om ons programma van 2021 volledig uit te
voeren maar dit zal uiteraard afhangen van de discipline van ALLE bewoners
van dit land.
Hou het veilig, hou u aan de maatregelen en dan zien we elkaar in 2021
terug!
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Danny Willems

Activiteit van KNIPOOGJE Roeselare
Gezien de strengere coronamaatregelen
besliste het bestuur van Knipoogje Roeselare om de geplande tentoonstelling uit te stellen tot
een nog nader te bepalen datum in 2021.

LEDENVERGADERING
Deze ledenvergadering was voorzien op zaterdag 7
november, ism Digitaal Zien Lauwe.
Deze ledenvergadering is afgelast.

"ONDERWATERFOTOGRAFIE"
lezing door Luc Eeckhout is mede met de
ledenvergadering afgelast.

Programma 2021
in de stille hoop dat de activiteiten
kunnen plaatsvinden zonder dat we
genoodzaakt zijn dit te moeten dragen.

Kalender 2021
uiteraard onder voorbehoud
Januari
Zaterdag 16 januari 2021 13u30 - nieuwjaarswandeling (Blankaart) met erna een drink.
Zaterdag 23 januari 2021 14u – algemene vergadering (enkel voor leden AV)
Februari
Donderdag 18 februari 2021 20u – Standpunten 1
Thema vrij, Iedereen ( als lid van een aangesloten club) mag insturen, i.s.m. VIF Ieper
Maart
Zaterdag 13 maart 2021 13u30 Ledenvergadering in Veurne i.s.m. Westhoek Veurne.
Alle aangesloten clubs worden uitgenodigd. Max 2 vertegenwoordigers per club.
Na de vergadering (15u30) fotografische wandeling door Veurne. Deze wandeling staat open
voor alle leden van de aangesloten clubs.
April
? april 2021 ? Lezing 1 Sportfotografie met Stijn Audooren
Exacte datum en locatie nog te bepalen.
Is een betalende activiteit.
Iedereen welkom.
Mei
Zaterdag 22 mei 2021 Uitstap Leuven
Afspraak in Leuven zelf.
Voor de rondleiding in Leuven zal een kleine bijdrage gevraagd worden.
Juni
Woensdag 16 juni 2021 20u Lezing 2 "Festivalfotografie" met Alex Vanhee; betalende activiteit.
Iedereen welkom.
Zondag 20 juni 2021 12u BBQ voor de leden van onze aangesloten clubs. Ideale gelegenheid
om vrienden van andere clubs te ontmoeten.
Betalende activiteit.
Juli
Donderdag 1 juli 2021 uiterste datum insturen BOW fotoprints
Augustus
Jurering BOW
September
Woensdag 22 september 2021 20u Standpunten 2: Festivalfotografie; beoordelaar Alex
Vanhee.
Enkel mensen die aanwezig waren op de lezing van Alex Vanhee op 16 juni 2021 mogen
werken ter bespreking insturen.
Iedereen is wel welkom om te komen luisteren.
i.s.m. ? wij zijn op zoek naar een gastclub!
Oktober
vrijdag 22 oktober 2021 20u Standpunten 3. Foto’s Leuven.
Bespreking van de foto’s genomen op onze uitstap naar Leuven op 22 mei 2021.
Voorkeur te bespreken foto’s wordt wel gegeven aan de deelnemers van deze uitstap.
Iedereen is wel welkom om te komen luisteren.
i.s.m. ? wij zijn op zoek naar een gastclub!
November
zaterdag 13 november 2021 14u Proclamatie BOW/viering 50 jr WVFD
December
woensdag 15 december 2021 Standpunten 4: Sportfotografie; beoordelaar Stijn Audooren.
Enkel mensen die aanwezig waren op de lezing van Stijn Audooren in april 2021 mogen werken
ter bespreking insturen.
Iedereen is wel welkom om te komen luisteren.
i.s.m.? wij zijn op zoek naar een gastclub!

Best of West
Best of West wordt in 2021 in een nieuw kleedje
voorgesteld.
Alle info in de volgende InfoFlah.
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: Marc Notredame

