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Woordje vooraf:
Zeker nu de nieuwe Covid-19 golf in volle hevigheid is losgebarsten, wordt onze creativiteit om
toch nog leuke dingen te kunnen doen met Brafodia, zwaar op de proef gesteld. Desondanks zijn
we toch wel blij met het succes van de on-line bijeenkomsten, die de meesten van jullie reeds
massaal hebben bijgewoond !
Gezien het onverhoopt grote succes, gaan we dan ook nog een tandje bijschakelen en we hebben
meteen al voor november en december alle normale clubavonden ingepland met on-line forums
en filmpjesavonden. We willen graag het aanbod meer divers maken (zie verder in de
Nieuwsbrief), alle ideeën hieromtrent zijn dan ook meer dan welkom. Vanaf december gaan we
proberen op de forums telkens een bepaald thema aan bod te laten komen, en waarschijnlijk
zullen de meesten onder ons, hiervoor in hun archief moeten duiken. In ieder geval roepen we op
om zeker beelden in te sturen aan Stef, zodat we voldoende materiaal hebben op de forums.
Voor de clubbijeenkomst op 15 december hopen we de uitslag te kunnen presenteren van de
clubwedstrijd welke gejureerd werd door Fotoklub 72.
Opgelet voor de Fodiazon van november, die is alvast een week opgeschoven, maar met de
geldende maatregelen is de kans groot dat zelfs een week later niet haalbaar is. Uiteraard wordt
iedereen verwittigd wanneer hier wijzigingen zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor december.
Het nieuwjaarsfeestje is nu definitief afgelast, het zal wel duidelijk zijn dat het in de huidige
omstandigheden niet meer mogelijk is om dit op een veilige manier te organiseren. Bovendien is
alles zo onzeker dat plannen heel moeilijk wordt.
In de nieuwsbrief vind je verder ook de aankondiging van de SFNK bekerwedstrijd en naar
jaarlijkse gewoonte heeft het bestuur opnieuw de euvele moed om te vragen naar de hernieuwing
van het lidmaatschap.
Blijf allemaal gezond, deze uitspraak wordt met de dag relevanter en krijgt steeds meer betekenis
en inhoud. Hopelijk zien of horen we elkaar op één van de komende online clubbijeenkomsten !
Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
November
Dinsdag 3 November
Dinsdag 10 November
Dinsdag 17 November
Zondag 22 November
Dinsdag 24 November

On-line Bijeenkomst - Forum
On-line Bijeenkomst - Forum
Filmpjes ivm kleur/Forum
Fodiazon – Schoonselhof => Verplaatst, was oorspronkelijk 15/11 !!
Afspraak om 9u30 op Parking (eigen vervoer)
Bestuursvergadering - Online

December (Voorlopige planning)
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Zondag
Dinsdag
Dinsdag

1
8
15
20
22
29

December
December
December
December
December
December

On-line Bijeenkomst – Forum (Thema Herfst)
On-line Bijeenkomst – Forum (Thema Architectuur)
On-line Bijeenkomst – Forum / Eventueel uitslag Clubwedstrijd
Fodiazon ? (Afhankelijk van evolutie van de maatregelen)
Filmpjes, thema nog te bepalen
Bestuursvergadering – Online

Jaarlijks lidgeld en aansluiting CvB
We naderen alweer het einde van het werkjaar en kloppen dan ook graag weer aan voor het
jaarlijkse lidgeld. Net als vorig jaar bedraagt het lidgeld 20 € voor volwassenen.
Het bestuur is er zich van bewust dat het afgelopen jaar zeer vreemd is verlopen en dat we het
aanbod noodgedwongen sterk hebben moeten reduceren. Anderzijds is er al zoekend en tastend
toch blijvend geprobeerd om allerlei alternatieven te bedenken. Zo zijn er bijvoorbeeld de extra
Fodiazons en avonduitstappen gekomen, het jaarboek waarin iedereen de kans gekregen heeft
om zijn beelden in boekvorm ‘tentoon te stellen’, en tenslotte zijn er de on-line sessies gekomen
waaraan minstens even veel leden hebben deelgenomen als op de gewone ‘fysieke’ clubavonden.
Daarnaast konden we het afgelopen jaar ook jammer genoeg niet terugvallen op inkomsten die we
normaal uit onze verschillende evenementen kunnen halen. Het jaarboek heeft, dankzij de
inkomsten uit publiciteit, zichzelf gefinancierd, maar heeft uiteraard niet de positieve impact op de
clubkas zoals een normaal fotosalon.
We zijn dan ook de mening toegedaan dat onze leden, desondanks toch ‘waar’ voor hun (sowieso
relatief lage lidgeld) hebben gekregen en dat we dus opnieuw bij jullie mogen aankloppen om jullie
lidmaatschap te vernieuwen.
We brengen nog even in herinnering dat Brafodia als club is aangesloten bij Breedbeeld (het
vroegere CvB). Hierdoor zijn al onze 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 Breedbeeld. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van
Breedbeeld : https://breedbeeld.org.
Het lidgeld kan, graag voor 1 decdember, betaald worden op de rekening van Brafodia : BE18
4151 1071 1165.
Bij de storting ook graag naam en lidnummer vermelden. Bedankt alvast vanwege het volledige
bestuur.
On-line clubbijeenkomsten
Afgelopen maand zijn we gestart met de ‘on-line’ clubbijeenkomsten en het moet gezegd dat het
succes, met name dankzij de inspanningen van Stef en ook van Marc, vele malen groter is dan
verhoopt.
Zoals je reeds in de agenda van de nieuwsbrief kon zien, gaan we ook volop door met dit initiatief.
Het ziet er vandaag ook naar uit dat dit zeker nog tot het einde van dit jaar het enige alternatief is.
Uiteraard zijn we hierin nog zoekende om het aanbod meer divers te maken, daarom staat zowel
voor november al december een filmpjes avond geprogrammeerd. Andere ideeën om het allemaal
nog boeiender en leuker te maken zijn uiteraard steeds welkom.
Zo willen we ook proberen om een ‘informeel vragenrondje’ in te lassen vóór de effectieve start
van de clubbijeenkomst, een beetje als alternatief voor de informele babbel aan de toog. We
zullen nog moeten zien hoe we dit, zonder chaos, in goede banen kunnen leiden, maar door het
gewoon te doen zullen we dit wel leren, het hand opsteken zal hier hoogstwaarschijnlijk wel bij
kunnen helpen.
Vanaf het nieuwe werkjaar willen we uiteraard ook opnieuw clubwedstrijden organiseren waarbij
we, zoals vroeger, ook zelf de jurering gaan doen, hiervoor gaan we proberen een scenario te
bedenken om dit on-line te kunnen organiseren.
Tenslotte willen we iedereen oproepen om beelden in te sturen voor het forum, wanneer je in de
huidige context niet op fotojacht kan gaan, is het archief met vaak vele ongebruikte beelden (bij
mij dan toch) zeker ook nog wel een oplossing ! Graag de beelden steeds op tijd doorsturen aan
Stef.

Nieuwjaarsfeestje in de Kegelkluis
Het hoeft met de huidige evolutie van de Corona-cijfers en de aangescherpte maatregelen,
waarschijnlijk geen verder betoog dat we de knoop maar hebben doorgehakt en dat we het
Nieuwjaarsfeestje geannuleerd hebben.
Hopelijk kan dit in januari 2022 opnieuw doorgaan, maar voor deze keer is het niet mogelijk om dit
op een veilige en toegelaten manier te organiseren en dus is alles veel te onzeker om hier
plannen rond te maken.
Bekerwedstrijd 2021
Ook in 2021 richt SFNK opnieuw een, zij het afgeslankte, editie van de bekerwedstrijd voor clubs
in. Zoals gevraagd bij de jaarvergadering, kort een woordje uitleg :
De bekerwedstrijd is een wedstrijd waar de bij SFNK aangesloten clubs het tegen elkaar opnemen
in een aantal disciplines, meestal ingedeeld in enkele thema’s.
Wanneer alle clubs hun werken hebben ingezonden, worden alle werken van de andere
deelnemende clubs doorgestuurd aan elke club zodat deze de werken van de andere clubs kan
jureren.
Alle jureringen worden samengevoegd zodat er een globale uitslag kan bepaald worden en per
discipline wint de beste club de SFNK beker. Ook de individuele auteurs worden per discipline en
per thema in de bloemetjes gezet.
In niet-Corona tijden is dit een onderdeel op de openingsreceptie van ons jaarlijks fotosalon en
worden de digitale werken door Brafodia afgedrukt en tentoongesteld, in 2020 hebben we de
uitslag van de bekerwedstrijd, alsook winnende beelden in ons jaarboek afgedrukt.
Omwille van de onvoorspelbaarheid, te wijten aan het hardnekkige Covid-19 virus, heeft het
bestuur van SFNK er voor gekozen om bij de editie 2021 geen verschillende thema’s op te leggen.
Er moeten enkel beelden ingeleverd worden in 2 disciplines, telkens met een vrij onderwerp :
- Digitale beelden voor projectie Kleur
- Digitale beelden voor projectie Monochroom
Voor elke discipline moet de club 4 werken selecteren en binnenleveren. Het is hierbij de
bedoeling om zoveel mogelijk auteurs aan bod te laten komen.
De beelden moeten ingeleverd worden voor 5 mei 2021 en we zullen dus een clubavond
organiseren om onze inzending samen te stellen. Wanneer er tijdens normale forums beelden
getoond worden die hiervoor in aanmerking komen, kunnen we die desgevallend alvast ergens
opzij zetten.
Tot slot is nog van belang dat de beelden moeten aangeleverd worden in een formaat waarbij de
hoogte 1080 pixels bedraagt.
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Stuur uw foto’s of Blog-bericht met foto’s voor publicatie op onze site naar
etienne.van.haute@pandora.be.
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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/

