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Woordje vooraf:
Alle hoop, om op korte termijn normale bijeenkomsten te kunnen houden, is de afgelopen weken
opnieuw vervlogen. Ook de avonduitstappen, die een ongemeen groot succes kenden, kunnen
voorlopig, jammer genoeg, niet meer doorgaan. Hetzelfde geldt uiteraard voor de Fodiazons.
Van zodra er opnieuw wat meer ruimte komt om dergelijke zaken te organiseren, zullen we dit
uiteraard opnieuw oppakken. We rekenen ook op de creativiteit van jullie allen voor input voor
zowel Corona-proof avonduitstappen als Fodiazons.
Sinds maart hebben we telkens geprobeerd om toch een agenda op te stellen, in de hoop dat er
mogelijk iets van zou kunnen doorgaan. Met de huidige toestand hebben we besloten dit voorlopig
niet meer te doen. Afhankelijk van hoe één en ander evolueert, zullen we desgevallend op de
bestuursvergadering van eind augustus een agenda voor september en eventueel voor oktober
opstellen.
Mogelijk vinden we nog een manier om de digitale versie van de clubwedstrijd, die gepland was in
de loop van september, toch nog te laten doorgaan. We checken nog of de club die onze beelden
zou jureren dit nog georganiseerd krijgt.
Toch wil ik eindigen met een positieve noot : Met de ontwikkelingen van de afgelopen weken, is
het besluit om een “Jaarboek” samen te stellen ter vervanging van het jaarlijkse fotosalon, toch
wel het goede gebleken. Jullie hebben ook massaal deelgenomen en we zijn dan ook heel erg blij
met een record deelname van 21 leden. De rest van augustus zullen we het jaarboek verder in
detail uitwerken zodat we, waarschijnlijk in de 2de helft van september het eindresultaat kunnen
voorstellen en verdelen. Voor de leden voorzien we een ‘afhaalmoment’ op een dinsdagavond in
de 2de helft van september.
Laten we er ook vanuit gaan dat de huidige draconische maatregelen er op afzienbare tijd zullen
toe leiden dat we het ‘normale’ leven weer gaan kunnen hervatten, zodat we allemaal gezond en
wel opnieuw aan de start van het post-corona-tijdperk kunnen verschijnen !
Tegen beter weten in dan ook tot de volgende bijeenkomst !
Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
Augustus
Dinsdag 4 Augustus
Dinsdag 11 Augustus
Zondag 16 Augustus
Dinsdag 18 Augustus
Zondag 23 Augustus
Dinsdag 25 Augustus

Geen bijeenkomst
Avonduitstap – Gecancelled
Fodiazon (een zondagvoormiddag samen fotograferen).
Gecancelled.
Avonduitstap – Gecancelled
BBQ - Gecancelled
Bestuursvergadering - Skype

September (Nog geen planning)
Dinsdag 1 September
Dinsdag 8 September
Dinsdag 15 September
Dinsdag 22 September
Dinsdag 29 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.

Jaarlijks Fotosalon September wordt dit jaar “Brafodia Jaarboek 2020”
Met de ontwikkelingen van de laatste weken is de beslissing om het fotosalon dit jaar te
vervangen door een “Jaarboek”, de juiste gebleken. Van 21 leden hebben we beelden ontvangen
en te samen met de uitslag van SFNK en enkele pagina’s met
promotie zal het boekwerk om en bij de 70 pagina’s gaan
bevatten. De meeste sponsors hebben ondertussen definitief
toegezegd.
Voor elke deelnemer krijgen de ingezonden beelden voldoende
ruimte op 2 aanliggende pagina’s, volgens de gekozen layout.
Tijdens de screening die we met het bestuur op 21/7 gehouden
hebben, zijn alle beelden de revue gepasseerd. Daar waar de
auteurs gevraagd hadden om een keuze te maken, is dit ook
gebeurd. We zijn momenteel volop bezig om dit allemaal in detail
uit te werken.
Zoals ook eerder reeds medegedeeld wordt voor de SFNK
bekerwedstrijd ruimte voorzien voor de 3 geprimeerde beelden
van elke categorie.
We hebben er alle vertrouwen in dat Brafodia de grote
verwachtingen die er telkens naar aanleiding van ons jaarlijks
fotosalon zijn, aan de hand van dit jaarboek opnieuw gaan kunnen inlossen.
Momenteel wordt ook nog verder nagedacht over hoe we de 250 exemplaren van het jaarboek zo
breed mogelijk gaan kunnen verspreiden, iets wat we aan onze sponsors verplicht zijn.
Voor de leden voorzien we een afhaalmoment in de 2 de helft van september in het clublokaal. Het
is momenteel niet te voorspellen of we tegen dan reeds normale bijeenkomsten gaan kunnen
laten doorgaan, maar we komen hier zeker bij de volgende nieuwsbrief op terug.
De overige exemplaren zullen bij de overige SFNK-Clubs en KAVF, alsook bij onze sponsors
moeten terecht komen. We onderzoeken verder of we in de gemeente Brasschaat exemplaren
kunnen verspreiden via het gemeentehuis, de bibliotheek en de toeristische dienst.
We hopen ook dat dit jaarboek uiteindelijk menig boekenkast zal sieren en dat het binnen vele
jaren misschien zelfs de status van een historisch document krijgt binnen de analen van Brafodia.

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/

