WVFD vzw InfoFlash

WVFD vzw InfoFlash

InfoFlash november
2020

De Infoflash
is gratis en wordt naar alle
geïnteresseerde leden van de clubs
aangesloten bij WVFD vzw verstuurd.
InfoFlash verschijnt maandelijks.

West-Vlaams Verbond
van
Fotokringen Digitaal
vzw

Graag ontvangen wij uw aankondigingen
voor de InfoFlash van december uiterlijk
tegen 18 december.

Burchtstraat 1a – 8900 Ieper

wvfd@telenet.be
wvfd.eu

Verantwoordelijke uitgevers:
Rudy Dubois
Marc Notredame

0468 / 30 81 40

Facebook

Website

WVFD vzw InfoFlash november 2020
De voorzitter aan het woord
Beste vrienden van de fotografie,
2020 is voor WVFD een jaar om vlug te vergeten.
COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat slechts 5 van
onze activiteiten zijn kunnen doorgaan.
Gezien de strengheid van de maatregelen op
sommige momenten is dit dan nog een succes.
Gelukkig kondigt 2021 zich beter aan met het
vooruitzicht op een vaccin waardoor we hopelijk snel terug activiteiten kunnen
organiseren.
Onze eerste activiteit voor 2021 is trouwens een buitenwandeling in januari en
hopelijk mag dit dan terug voor grotere groepen.
In deze InfoFlash vind je nog een overzicht van de geplande WVFD activiteiten
2021.
Voor sommige hiervan zoeken we nog een gastclub. Geïnteresseerd? Stuur
mij een mailtje.
Hou het veilig en hopelijk zien we elkaar op een van onze activiteiten in 2021.
Met vriendelijke groeten,
Danny Willems

Lidgeld 2021
Het niet te evenaren (ramp)jaar 2020 loopt op zijn einde.

Heel hoopvol en met veel enthousiasme wil WVFD
2021 aanvatten en proberen er een modeljaar van
te maken (zie verder voor ons programma).
Jouw club wil er ook in 2021 bijhoren?

WVFD nodigt de clubs uit om het lidgeld, € 30,00, te storten op rekening:
BE02 6528 4568 0640 van WVFD vzw met vermelding van:
de naam van de club, zijn plaats en "lidgeld 2021"
(naam en plaats omdat er clubs met dezelfde naam zijn)

AGENDA

Best of West 2021
BoW blijft een jaarlijkse wedstrijd maar
elk onderdeel wordt een triënnale.
Concreet:
2021: clubwedstrijd voor fotoprints
2022: clubwedstrijd voor digitale beelden
2023: clubwedstrijd voor AV-montages

Best of West 2021: Clubwedstrijd voor fotoprints
1) Reglement en info
Deelname per club aan BoW 2021 bedraagt 25 euro.
Aangezien we op clubniveau zullen werken, nemen we een minimum van 5 leden per
deelnemende club.
Het maximum aantal deelnemers per club is onbeperkt.
Er zijn 2 thema’s:
* vrij onderwerp
* opgelegd thema: “humor” .
Grootte van de beelden: langste zijde bedraagt max. 80 cm
Criteria: de foto’s mogen nog niet eerder zijn ingeschreven voor BoW en de foto’s mogen geen
prints zijn van reeds eerder ingezonden digitale beelden voor BoW. Met andere woorden: we
verwachten werk dat we nog niet eerder zagen in onze wedstrijden.
De foto’s moeten op een drager gepresenteerd worden (stevig fotopapier, dilite, dibond,
plexi, canvas, forex, karton ...) maar niet in een kader achter glas.
Zowel kleurenprints als monochrome prints worden aanvaard voor de beide thema’s.
Maximum 10 prints per auteur per thema.
Het jaartal van de print van het digitale of het analoge beeld speelt geen rol.
Een club van 5 leden kan dus voor 25 euro deelnemen met 100 prints.
Elke deelnemer kan slechts voor één club inschrijven en moet de auteur zijn van het
ingezonden werk.
Aangezien het hier een clubwedstrijd betreft, kunnen bestuursleden van WVFD eveneens
deelnemen met uitzondering van de wedstrijdcommissaris.
Na de jurering, eind augustus, wordt elke deelnemende club op de hoogte gebracht of ze al dan
niet in de top 10 zitten van de wedstrijd. Er wordt verder niets gecommuniceerd over de jurering.
Elke deelnemende club ontvangt, via het contactadres van de clubverantwoordelijke, een
uitnodiging voor de proclamatie . Ook via onze digitale nieuwsbrief (InfoFlash) zal eveneens een
uitnodiging verspreid worden.

2) Jurering
De jurering gebeurt op volgende wijze:
A) in de eerste ronde wordt van elke deelnemer het beste beeld geselecteerd
B) in de tweede ronde krijgen alle geselecteerde beelden uit de eerste ronde punten toegekend
C) de club met het beste gemiddelde wordt BoW-laureaat.
Elke deelnemer heeft dus juist één werk dat naar de eindjurering gaat.
Bij gelijke stand beslist de jury aan de hand van het clubportfolio wie BoW-club wordt.

3) Inzendingen
De inzending per club moet als één geheel binnengebracht worden op het secretariaat in Ieper
(Burchtstraat 1 a) voor 15 juni 2021. Controleer de openingsuren op de website en maak een
afspraak.
De clubinzending moet vergezeld zijn van het ingevulde deelnameformulier. Stuur dus NIETS
digitaal door.
De betaling van 25 euro voor de inzending per club moet in orde zijn voor 20 juni 2021
op rekening BE02 6528 4568 0640
Na 15 juni 2021wordt niets meer aanvaard.
Op het deelnameformulier moeten vermeld worden:
* naam van de club
* telefoon en e-mailadres van de clubverantwoordelijke
* het totaal aantal foto’s van de inzending per thema (dit zal bij afgifte gecontroleerd worden op
het secretariaat)
* per thema zijn de namen van de fotografen en de titels ingevuld (let aub op de spelling van de
persoonsnamen).
Elke ingezonden foto moet op de achterkant voorzien zijn van een fotovignet met vermelding
van naam van de auteur, naam van de club van de auteur en titel van het werk.
Bij afgifte van de clubinzending zal het deelnameformulier gecontroleerd worden door iemand
van het secretariaat.
Er wordt NIET op een ander adres afgeleverd.
Dit bericht is enkel ter informatie van de eerstkomende fotowedstrijd Best of West 2021.
Stuur pas foto’s in als de inschrijvingsdocumenten en de fotovignetten op de site staan.
In de hoop met deze triënnale nieuw leven te blazen in Best of West,
wens ik jullie, namens het bestuur, veel succes bij de wedstrijden.
Groeten,
Liviau Dirk
wedstrijdcommissaris Best of West

Uit vervlogen tijden

Nieuws van onze clubs

Je vindt dit op onderstaande link
https://youtu.be/dqbTBjrf3UY

Kalender 2021
Januari
Zaterdag 16 nieuwjaarswandeling (Blankaart) met erna een drink.
Zaterdag 23 algemene vergadering (enkel voor leden AV)
Februari
Donderdag 18 – standpunten 1 Thema vrij
Iedereen (leden aangesloten clubs) mag insturen.
i.s.m. VIF Ieper
Maart
Zaterdag 13 Ledenvergadering in Veurne
i.s.m. Westhoek Veurne.
Alle aangesloten clubs worden uitgenodigd. Max 2 vertegenwoordigers per club.
Na vergadering (15u30) fotografische wandeling door Veurne. Deze wandeling staat open voor
alle leden van de aangesloten clubs.
April
? Lezing 1 Sportfotografie met Stijn Audooren
Exacte datum en locatie nog te bepalen.
Is een betalende activiteit.
Iedereen welkom.
Mei
Zaterdag 22 Uitstap WVFD 1 – Leuven
Afspraak in Leuven zelf.
Voor de rondleiding in Leuven zal een kleine bijdrage gevraagd worden.
Juni
Dinsdag 15 uiterste datum insturen BoW fotoprints
Woensdag 16 Lezing 2 “Festivalfotografie” met
Alex Vanhee; Is een betalende activiteit.
Iedereen welkom
Zondag 20 BBQ voor de leden van onze aangesloten clubs
Ideale gelegenheid om vrienden van andere clubs te ontmoeten.
Betalende activiteit.
Juli
Augustus
Jurering BoW
September
Woensdag 22 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, doch Iedereen is welkom om te komen luisteren.
i.s.m. ? wij zijn op zoek naar een gastclub
Oktober
vrijdag 22 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 wordtl 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 Proclamatie BoW/viering 50 jr WVFD; exacte locatie wordt later meegegeven.
December
woensdag 15 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, doch iedereen is welkom om te komen luisteren.
i.s.m. Aquarius Veldegem.

Peter MALAISE
is onze fotograaf in de kijker.

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

Facebook

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

