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Woordje vooraf:
Nu de herfst dan toch eindelijk is ingetreden, mogen we al beginnen uitkijken naar de feestdagen.
In deze nieuwsbrief dan ook een warme oproep voor het jaarlijkse nieuwjaarsfeestje, opnieuw
volgens het traditionele, beproefde en gesmaakte concept. Zie verder in deze nieuwsbrief voor de
details.
Voor de komende bijeenkomst staat alweer de laatste clubwedstrijd van dit jaar op de agenda, alle
deelnemers kunnen dus nog een laatste keer alles in de strijd werpen om de felbegeerde
diploma’s voor één of meerdere disciplines in de wacht te slepen. De prijzen worden zoals steeds
uitgedeeld op het nieuwjaarsfeestje, te samen met de ultieme erkenning aan de hand van de prijs
van de voorzitter.
De ingezonden werken worden vervolgens tijdens het forum volgend op de clubwedstrijd nog een
keertje op de plank gezet of geprojecteerd, voor een nabespreking.
We sluiten november tenslotte af met een screening van ingezonden beelden voor de
bekerwedstrijd. Iedereen kan opnieuw enkele beelden meebrengen, kijk voor de onderwerpen
verder in deze nieuwsbrief.
December zal een luwe maand worden omdat er omwille van een bestuursvergadering en
kerstdag slechts 2 bijeenkomsten overblijven.
Graag, tenslotte nog even aandacht voor het lidgeld en desgevallend de aanbetaling voor het
nieuwjaarsfeestje. Alle details vind je verder in deze nieuwsbrief.

Tot de volgende bijeenkomst !

Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
November
Dinsdag 6 November
Dinsdag 13 November
Zondag 18 November
Dinsdag 20 November
Dinsdag 27 November

Bestuursvergadering
4de Clubwedstrijd (Jurering door Ikon)
Fodiazon (een zondagvoormiddag samen fotograferen).
Bestemming in overleg te bepalen. Vertrek aan de kerk om 9:00.
Forum Beelden clubwedstrijd
Bekerwedstrijd – ieder 2 beelden meebrengen

December (Indicatief)
Dinsdag 4 December
Dinsdag 11 December
Zondag 16 December
Dinsdag 18 December
Dinsdag 25 December

Bestuursvergadering
Forum Fodiazon
Fodiazon (een zondagvoormiddag samen fotograferen).
Bestemming in overleg te bepalen. Vertrek aan de kerk om 9:00.
Tips & Tricks voorgesteld door een lid
Kerstdag – Geen vergadering !

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.

Bekerwedstrijd 2019
Gedurende enkele screenings werden voor verschillende van de onderwerpen reeds een aantal
beelden geselecteerd. Ook de laatste bijeenkomst van november willen we hier nog een keertje
aan wijden. Opnieuw vragen we iedereen een 2-tal beelden mee te brengen voor eender welk
onderwerp. Per onderwerp kijken we dan weer welke beelden we weerhouden voor de
uiteindelijke selectie.
Dit jaar zijn er opnieuw 8 verschillende onderwerpen verdeeld over de 2 disciplines:
- In de discipline kleur zijn dit :
o Food
o Herfst
o Kermis
o Landbouw
- Voor Zwart-Wit (Monochroom) zijn dit :
o Begraafplaatsen
o Bruggen
o Architectuur
o Dier(en)
Moet ingeleverd worden in loop van januari.
Digiview

Er is 1 discipline: PI (Digitale beelden voor projectie) met 3 categorieën :
- Vrij onderwerp
- Architectuur
- Portret – Model
Maximum 4 werken per auteur / per categorie
Beeldresolutie : Maximum verticale zijde 1080 pixels - Horizontaal maximum 1920 pixels
Beelden uitsluitend aanleveren in jpg-formaat.
Sluitingsdatum is op 12 Oktober 2018.
Galaprojectie : 24 November 2018 14u en 25 Nov 2018 11u en 14u00

Jaarlijks lidgeld en aansluiting CvB
We vragen graag al aandacht voor het lidgeld voor 2019. Net als vorig jaar bedraagt het gewone
lidgeld 20 € voor volwassenen en 5 € voor jongeren tot 18 jaar.
De aansluiting bij CvB is vorig jaar al volledig veranderd, hieronder nog even een korte herhaling :
- Brafodia sluit zich als club aan, hierdoor zijn alle leden verzekerd (Burgerlijke
Aansprakelijkheid, Lichamelijke Ongevallen en Rechtsbijstand).
- Leden moeten zich niet meer afzonderlijk aansluiten tenzij ze tegen betaling, gebruik willen
maken van het aanbod van CvB :
o Jaarabonnement op het nieuwe magazine
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)
o Gebruik maken van de library-muziek
o Een legitimatiekaart, zoals de vroegere lidkaart
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.
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 12 januari 2019.
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).

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/

