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Woordje vooraf:
De zomer is al half en bij de start van de 2de hittegolf moet ik uitkijken dat er niet te veel
transpiratievocht in mijn toetsenbord sijpelt terwijl ik deze nieuwsbrief zit uit te schrijven, maar ik
zou niet durven hierover te klagen.
De vorige maand stond al in het teken van de vakantie en voor augustus breien we hier nog een
stukje aan, met als hoogtepunt de jaarlijkse Brafodia BBQ, dit jaar opnieuw op het terrein van
Dika. Voor diegenen die nog niet hebben ingeschreven : Het is nog niet te laat ! Je kan nog
inschrijven tot enkele dagen voor de BBQ, ten laatste op 21/8. Meer details vind je verder in de
nieuwsbrief.
In tegenstelling tot juli zullen er in augustus geen vergaderingen meer wegvallen, voor elke
dinsdag (behalve de laatste, want dan hebben we bestuursvergadering) zijn er bijeenkomsten
gepland.
Stef is volop bezig met het afdrukken van alle werken voor het salon en brengt de prints telkens
mee naar de clubbijeenkomsten. Ondertussen zouden ook de werken voor de provinciale
wedstrijd Mil Scheers gejureerd moeten zijn en proberen we nog wat sponsors binnen te halen.
Daarna staat er niets meer in de weg om de cataloog te finaliseren en de laatste voorbereidingen
voor het salon te treffen.
De cataloog wordt, na het succes van vorig jaar en dankzij wat extra sponsoring, opnieuw in kleur
uitgebracht. Ook de zalen, panelen, licht, geluidsinstallatie en de catering worden ondertussen
allemaal geregeld zodat alle voorwaarden vervuld zijn om van het salon opnieuw een succes te
maken. We rekenen dan uiteraard ook weer op de inzet van iedereen voor de opbouw, afbraak en
ook tijdens het salon zelf.
Alvast ook al wat extra aandacht voor het forum dat gewijd wordt aan de onderwerpen voor de
bekerwedstrijd van 2019 (zie verder in de nieuwsbrief), en ook voor de alweer 3 de clubwedstrijd dit
jaar die plaatsvindt vlak na het salon.
Nog een prettige verderzetting van deze uitzonderlijk zonnige zomervakantie en tot de volgende
bijeenkomst !

Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
Augustus
Dinsdag 7 Augustus
Dinsdag 14 Augustus
Zondag 19 Augustus
Dinsdag 21 Augustus
Zondag 26 Augustus
Dinsdag 28 Augustus

Forum – Vakantiefoto’s en Fodiazon
Filmpjes – Technische tips & tricks
Fodiazon (een zondagvoormiddag samen fotograferen).
Bestemming in overleg te bepalen. Vertrek aan de kerk om 9:00.
Forum - Fodiazon
Brafodia BBQ
Bestuursvergadering

September (Indicatief)
Dinsdag 4 September Forum
Dinsdag 11 September 2-tal beelden meebrengen thema’s bekerwedstrijd (zie verder)
Vrijdag 14 September Opbouw Salon vanaf 9u in het Cultureel Centrum
Opening om 20u
Zaterdag 15 September Fotosalon van 11u tot 18u
Zondag 16 September Fotosalon van 11u tot 18u
Afbreken vanaf 18u
Dinsdag 18 September 3de Clubwedstrijd – Interne Jurering
Dinsdag 25 September Bestuursvergadering

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.

Jaarlijkse Brafodia BBQ
Op 26 augustus zal de al weer de 5de editie van onze jaarlijkse BBQ doorgaan. We hopen dat
deze traditie opnieuw, na het succes van de vorige jaren, op veel bijval mag rekenen. Net als vorig
jaar hebben we de datum in de 2de helft van augustus ingepland, zodat deze hopelijk niet
samenvalt met jullie eigen vakanties.
Net zoals vorig jaar zal de BBQ doorgaan in het lokaal van DIKA (Klein Heiken 80/82, Kapellen),
zie route beschrijving :
Via de Antwerpsesteenweg (Kapelsesteenweg) richting Kapellen
- Neem op het rondpunt (eindje voor de spoorwegtunnel) de derde afslag (Klein Heiken)
- Ongeveer 100 meter voorbij de spoorwegovergang, tussen huisnummers 80 en 82, is er
rechts een zandweggetje
- Rij de weg in
- Het lokaal bevindt zich na 150m aan de rechterkant.
- Er is ruime parkeergelegenheid.

We starten op 14u met het aperitief !
Het concept zal hetzelfde zijn, een invulformulier werd rondgestuurd met daarin de mogelijkheden
en waarmee je ook onmiddellijk je bijdrage kan berekenen. Gelieve voor de inschrijving het
formulier in te vullen (vóór 21/8, ten laatste !) en de berekende bijdrage te storten op de rekening
van Brafodia (zie rekeningnummer op het inschrijvingsformulier).

Jaarlijks Fotosalon September
Alle beelden zijn binnengeleverd en reeds gedeeltelijk afgedrukt. Van zodra ze klaar zijn brengt
Stef deze mee naar de clubbijeenkomsten.
Zoals steeds gaan we weer voor de mooie eenvormige presentatie op 40x50 en neemt de club
opnieuw het printen van de foto’s op zich. De bijdrage voor de deelnemers werd de afgelopen
jaren stelselmatige verlaagd zodat dit geen struikelblok meer zou mogen zijn voor deelname.
Alle foto’s op formaat 40x50 zullen dus op dezelfde manier afgedrukt worden :
- Achtergrond/passe-partout maakt deel uit van de afdruk, dus geen opgekleefde foto’s
- De foto’s worden steeds op een verticaal blad 42 x 58 cm gedrukt (met snijlijnen voor het
juist op maat snijden van 40 x 50cm).
- Men kan dus kiezen om horizontale foto’s verticaal of horizontaal te laten afdrukken (zie
verder)
Titel en auteur
Net als de vorige jaren worden naam en titel mee op de foto geprint. Leden die nadien de afdruk
willen gebruiken voor fotowedstrijden, kunnen dan nog steeds de foto zelf uitsnijden en op karton
kleven.
Namen en titels werden zoals afgesproken letterlijk overgenomen uit de bestandsnamen :
titel voornaam achternaam.tif (ipv tif kan ook psd of jpg)
Hou er ook rekening mee dat in een bestandsnaam niet eender welk teken kan gebruikt worden,
mocht dit uitzonderlijk toch een probleem opleveren, gelieve dit dan duidelijk aan Stef te melden.
Betreffende kaders 40 x 50 cm :
De meeste leden hebben reeds kaders aangekocht.
De club heeft zelf ook nog 10 kaders die gebruikt kunnen worden.
Indien er deelnemers zijn die zelf kaders willen aankopen zou dit best zo snel mogelijk
doorgegeven worden, zodat kan onderzocht worden of we nog via KAVF kaders kunnen
bijbestellen.
Kosten
De club zal, zoals hoger reeds vermeld, opnieuw een groot deel van de kosten (voornamelijk inkt
en in mindere mate ook het papier) voor het afdrukken sponseren vanuit de clubkas.
Ook voor dit jaar werd de bijdrage opnieuw vastgesteld op 3,-€/print, gelijk voor elke combinatie
van oriëntatie van afbeelding en kader.

Indien er toch nog onduidelijkheden zouden zijn kan je steeds contact opnemen met Stef.

Bekerwedstrijd 2019
We hebben net de onderwerpen binnen gekregen voor de interclub bekerwedstrijd van de SFNK.
Het leek ons een goed idee om één van de volgende forums (11/9) hieraan te wijden. Bij deze
gelegenheid nodigen we alle leden uit om al enkele beelden voor één of meerdere van de
onderwerpen mee te brengen. Het doel is vooral om al wat inspiratie op te doen, voor de eigenlijke
selectie komen er zeker in het najaar of het begin van het nieuwe werkjaar nog speciaal daarvoor
georganiseerde clubbijeenkomsten.
Dit jaar zijn er opnieuw 8 verschillende onderwerpen verdeeld over de 2 disciplines.
In de discipline kleur zijn dit :
- Food
- Herfst
- Kermis
- Landbouw
Voor Zwart-Wit (Monochroom) zijn dit :
- Begraafplaatsen
- Bruggen
- Architectuur
- Dier(en)
Dus graag voor het forum van 11/9 allemaal een 2-tal beelden meebrengen voor de gevraagde
onderwerpen.

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/waarheen
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/wedstrijden/

Voor resultaten van de wedstrijden:
Info vindt je op http://www.brafodia.be/bloggen/

