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Woordje vooraf:
Dankzij de presentaties van Stef en Tejo zijn we technisch weer helemaal bij. Zo kunnen we nu
allemaal onder andere aan de slag met ‘luminantiemaskers’.
In november wacht alweer onze laatste clubwedstrijd van het jaar. Deze keer zal LSA Reet deze
jureren. Verder voorzien we enkele forums met o.a. de beelden van de Fodiazon.
Graag even aandacht voor de Fodiazon van november. Bob heeft een zeer interessant
programma in elkaar kunnen steken dat mogelijk heel wat leden zal kunnen boeien. We krijgen
een rondleiding in het havenhuis, we bezoeken de tentoonstelling van Stephan Vanfleteren en
nadat we onder de hangar aan het Steen de tentoongestelde boten hebben kunnen bezoeken en
fotograferen, krijgen we nog een drankje aangeboden in het Natiehuis. Vergeet zeker niet in te
schrijven bij Bob voor 10 november. Zie meer hierover verder in deze nieuwsbrief.
In datzelfde weekend organiseert SFNK Digiview en Digirama in Kapellen en het weekend nadien
gaan diegenen die hiervoor hebben ingeschreven op SFNK-uitstap naar Rotterdam.
Noteer ook al vast dinsdag 5 december voor een avond rond reisfotografie, André toont hier zijn
beste werken van zijn recente reis naar Griekenland.
Verder in deze nieuwsbrief vinden jullie nog de details omtrent de SFNK-bekerwedstrijd 2018. We
komen hier als club graag steeds goed voor de dag, maar we houden zeker rekening met de
opmerkingen van vorig jaar en we beperken, zoals door verschillende leden gevraagd, het aantal
club-avonden voor de selectie van de beelden. Welke onderwerpen er deze keer voorzien zijn en
wanneer we voor welke onderwerpen de selectie gaan doen, vindt je dus verder in de nieuwsbrief.
Misschien wat vroeg, maar noteer zeker al de datum van het nieuwjaarsfeestje (13/1/2018) in jullie
agenda’s. Het concept is hetzelfde als vorig jaar, alsook de prijs.
Tot slot dan de jaarlijkse obligate vraag naar de hernieuwing van het lidmaatschap en de daarbij
horende betaling van het lidgeld. Voor Brafodia zelf is er niets veranderd, maar voor CvB des te
meer. De verschillende diensten van CvB worden nu à la carte aangeboden, en iedereen moet
voor zichzelf uitmaken wat nuttig is en wat niet. Meer informatie verder in de nieuwsbrief, maar
details kan je uiteraard op de website van CvB zelf vinden.

Tot de volgende bijeenkomst !

Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/Brafodia/Agenda.html
November
Dinsdag 7 November
Dinsdag 14 November
Zondag 19 November
Dinsdag 21 November
Dinsdag 28 November

Forum beelden Fodiazon
4de Clubwedstrijd (jurering door LSA Reet)
Fodiazon met bezoek aan het Havenhuis en de tentoonstelling van
Stephan Vanfleteren. Vertrek aan de kerk om 9:00.
Photoshop en Lightroom – Tips&Tricks en Forum
Bestuursvergadering

December
Dinsdag

5 December

Dinsdag 12 December
Zondag 17 December
Dinsdag 19 December
Dinsdag 26 December

Reisfotografie – André toont zijn beste werken van zijn recente reis
naar Griekenland
Forum
Fodiazon (een zondagvoormiddag samen fotograferen).
Bestemming nog in overleg te bepalen. Vertrek aan de kerk om 9:00.
Selectie bekerwedstrijd deel I
Geen bijeenkomst (2de kerstdag).

Algemene puntjes :
- Aanvang van de vergaderingen
Omwille van de talrijke aanwezigheid tijdens onze vergaderingen, eindigen we de laatste tijd
redelijk laat. Op vraag van verschillende leden doen we een oproep iets vroeger aanwezig te
zijn, zodat we de vergadering stipt om 20.00 uur kunnen aanvangen.
- Opmerking Forum
Gezien de grote toename van het aantal actieve leden en bijgevolg ook de steeds groter
wordende hoeveelheid aan digitale foto’s op het forum, en om alle deelnemers evenveel aan
bod te kunnen laten komen, verdelen we de beschikbare tijd evenredig over alle deelnemers.
In functie van de benodigde tijd per beeld zullen er dus meer of minder werken van een auteur
behandeld worden, als de tijd ontoereikend is, worden de beelden bewaard voor een volgend
forum (zie ook de nieuwsbrief van april 2016).
- Deelname aan wedstrijden
Brafodia stimuleert haar leden om deel te nemen aan regionale, nationale en internationale
wedstrijden, door de helft van het wedstrijdgeld voor haar rekening te nemen (sinds juni 2012
gelimiteerd tot een budget van 50,- per lid per werkjaar).
Voor de regionale en nationale wedstrijden is het vaak duidelijk aan welke wedstrijden we als
club deelnemen, voor de internationale wedstrijden is dit niet altijd het geval.
De wedstrijden waar we aan deelnemen worden steeds gepubliceerd op de website, enkel bij
deze wedstrijden komt de club tussen in het wedstrijdgeld. Om mogelijke misverstanden
hieromtrent uit de wereld te helpen, zullen we als bestuur eerstdaags een lijst publiceren met
de vaste wedstrijden waar we ieder jaar zeker aan deelnemen. Daarnaast kan iedereen
uiteraard steeds (tijdig) een aanvraag indienen voor andere wedstrijden. Het bestuur zal deze
vraag evalueren en de wedstrijd al dan niet tijdelijk aan de lijst toevoegen. Criteria die
meespelen zijn o.a. de kostprijs en of het een interessante wedstrijd is voor de meerderheid
van de leden.

Fodiazon 19 november – Havenhuis + “Boten onder den Hangar”
Voor de Fodiazon van 19/11 heeft Bob een unieke uitstap kunnen regelen :
- 10u rondleiding in het havenhuis
- 11u bezoek aan de tentoonstelling van Stephan Vanfleteren
- Nadien kunnen we onder de hangar aan het Steen de tentoongestelde boten bezoeken en
fotograferen
- Aansluitend krijgen we een drankje aangeboden in het Natiehuis.
Voor de rondleiding in het havenhuis en de tentoonstelling van Stephan Vanfleteren, wordt een
bijdrage van 8,- per persoon gevraagd. De opbrengst hiervan gaat naar de ‘Mercy’, een
hospitaalschip dat kosteloos medische verzorging biedt in Afrika. Mensen die een gratis ticket
hebben uit de Standaard, kunnen dit ook gebruiken.
Wie wil deelnemen moet zich voor 10 november per mail inschrijven bij Bob
(bob.eusters@gmail.com).
We spreken, zoals gewoonlijk, af om 9u aan de kerk van Brasschaat.

Digiview en Digirama
Zaterdag 18 en zondag 19 november organiseert SFNK haar jaarlijkse Digiview en Digirama.
Afspraak in zaal “ ‘t Kerkske”, Kapelsestraat 182, 2950 Kapellen, België.

Galaprojectie (Digiview & Digirama) :
- Zaterdag 18 november 14u
- Zondag 19 november 11-16u30

Jaarlijkse uitstap SFNK op 25/11
Op 25/11/2017 heeft SFNK een busreis naar ‘Rotterdam by night’ georganiseerd. Wie wenste mee
te gaan moest voor 1 november reserveren. Goede reis dus aan wie heeft ingeschreven.
Planning:
- 14.00u
- 15.00u

-

20.00u

verzamelen aan de parking van de Carrefour Schoten
aankomst Rotterdam "Markthal":
vrij fotograferen
drank en eten overal aanwezig
Daarna samen naar de Maaskade voor Skyline Rotterdam
Vertrek bus naar Schoten/Carrefour;
Aan de uitrit (Horstebaan) dicht bij de Galeria INNO

Jaarlijks lidgeld en aansluiting CvB
We vragen graag al aandacht voor het lidgeld voor 2018.
Net als vorig jaar bedraagt het gewone lidgeld 20 € voor volwassenen en 5 € voor jongeren tot 18
jaar.
Aansluiting bij CvB is volledig veranderd :
- Brafodia sluit zich als club aan voor 60,- per jaar, hiervoor zijn alle leden verzekerd
(Burgerlijke Aansprakelijkheid, Lichamelijke Ongevallen en Rechtsbijstand).
- Leden moeten zich niet meer afzonderlijk aansluiten tenzij ze gebruik willen maken van het
aanbod van CvB :
o Jaarabonnement op het nieuwe magazine : ca 30,- per jaar (verwacht, definitieve
prijs wordt begin volgend jaar door CvB bekend gemaakt)
o Deelname aan vormingsactiviteiten en/of projecten : prijs wordt bepaald per initiatief
o Deelnemen aan de wedstrijden van CvB (bv Photo Awards, vroegere Prijs van
Vlaanderen) : ca 15,- per jaar (nog geen definitieve prijs)
o Gebruik maken van de library-muziek : 35,- per jaar en 8,- per publieke vertoning.
o Een legitimatiekaart, zoals de huidige lidkaart : 10,- per jaar.
Gelieve wel te noteren dat deze kaart enkel tot doel heeft zichzelf te kunnen
legitimeren als een fotograaf met ‘goede bedoelingen’, verder zijn er geen rechten
verbonden aan deze kaart. Deze kaarten moeten blijkbaar wel via de club
aangevraagd worden.
Vroeger was het voor Brafodia belangrijk dat er voldoende leden aangesloten waren bij het CvB,
om ondersteuning te krijgen bv aan de hand van gesubsidieerde gastsprekers. Vanaf nu kunnen
alle aangesloten clubs beroep doen op ondersteuning, of de individuele leden aangesloten zijn is
niet meer van belang.
Om in te schrijven op het aanbod van CvB, zullen leden dit voortaan zelf rechtsreeks moeten
regelen. Meer informatie op https://www.beeldexpressie.be/content/exit-centrum-voorbeeldexpressie.
We willen iedereen graag vragen om het lidgeld van Brafodia zelf in het begin van december te
storten op de rekening Brafodia BE18 4151 1071 1165 en dit voor één december 2017.
Het kan Stef veel werk besparen indien jullie tijdig zouden betalen.
Graag naam en lidnummer bij de overschrijving vermelden.
Hartelijk dank vanwege het volledige bestuur.

Nieuwjaarsfeest
We willen iedereen nu al graag warm maken voor het nieuwjaarsfeest. Dit zal opnieuw doorgaan
in de kegelkluis op zaterdag 13 januari 2018.
De formule lijkt onverslijtbaar en daarom willen we ook deze keer een avondje kegelen
combineren met een uitgebreid buffet.
De details volgen nog, maar het concept blijft gelijk (koud buffet wordt opnieuw geregeld via onze
gebruikelijke traiteur). Hou alvast de datum vrij !
Ook de prijs blijft gelijk (35,- per persoon).

Bekerwedstrijd 2018
Zoals ieder jaar organiseert de SFNK een interclub bekerwedstrijd. Dit is een digitale wedstrijd
waaraan alle aangesloten clubs kunnen deelnemen. Dit jaar zijn er in totaal 8 verschillende
onderwerpen verdeeld over de 2 disciplines.
Elke club mag voor elk van de 8 onderwerpen telkens 2 werken inzenden, 16 werken in totaal dus,
wat heel wat minder is dan de 24 werken per club van vorig jaar.
Dit jaar zijn dit de onderwerpen :
Kleur
Spoor
Reflecties
Stilleven
Rood

Monochroom
Landschap
Portret
Voertuigen
Optreden

Voor elke onderwerp moeten we in maart 2 werken inzenden, telkens van 2 verschillende auteurs.
Vorig jaar hebben we de selectie van deze werken gespreid over meerdere clubvergaderingen.
Mogelijk was dit wat van het goede teveel, daarom zullen we dit, ook al omdat er minder werken
moeten geselecteerd worden, beperken tot een 2-tal club-avonden, mogelijk met nog ééntje extra
voor het voorstellen van de definitieve selectie.
We hebben de onderwerpen dus verdeeld in 2 groepjes. De selectie van de werken van het eerste
groepje zal doorgaan tijdens onze clubbijeenkomst van dinsdag 19 december en bevat volgende
onderwerpen :
- Spoor (Kleur)
- Landschap (Monochroom)
- Stilleven (Kleur)
- Voertuigen (Monochroom)
De selectie van de werken van het tweede groepje met de overige onderwerpen, zal ingepland
worden na nieuwjaar :
- Reflecties (Kleur)
- Portret (Monochroom)
- Rood (Kleur)
- Optreden (Monochroom)

www.BRAFODIA.be
Stuur uw foto’s of Blog-bericht met foto’s voor publicatie op onze site naar
etienne.van.haute@pandora.be.
Foto’s gereduceerd tot een maximale zijde van 640 pixels, jpeg-compressie 9,
Salons & Projecties
Zie http://www.brafodia.be/Brafodia/Waarheen.html
en http://www.avf.be/start.html
Voor deelname aan wedstrijden:
Verder kan je terecht bij een bestuurslid.
Info vindt je op http://www.brafodia.be/Brafodia/Wedstrijden.html

Voor resultaten van de wedstrijden:

Info vindt je op http://www.brafodia.be/Brafodia/Blog/Blog.html

