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Woordje vooraf:
Telkens er een lichtje lijkt te schijnen aan het einde van de tunnel, blijkt het een kaarsje te zijn dat
bij het minste zuchtje wind weer wordt uitgeblazen. Zoals het er nu naar uitziet gaan we toch nog
een tijdje onze fysieke clubbijeenkomsten moeten missen. Hoewel de on-line clubbijeenkomsten
lang niet kunnen tippen aan de gezellige interactie in ons clublokaal, blijken ze voorlopig toch wel
een meer dan valabel alternatief te zijn. Nieuwe ideeën om het concept bij te schaven blijven
welkom. Zo gaan we verder met het werken rond thema’s en introduceren we filmpjes ter
onderbreking in plaats van een volledige filmavond te organiseren.
De uitslag van de laatste clubwedstrijd van dit jaar, welke gejureerd werd door Fotoklub 72, wordt
gepresenteerd op de on-line clubbijeenkomst van 15 december.
Na nieuwjaar pikken we de draad met de clubwedstrijden opnieuw op, de eerste inzending zou
ingestuurd moeten worden voor 12 januari en in de volgende nieuwsbrief komen we met een
gedetailleerd plan van aanpak over hoe we de jurering gaan doen.
In januari starten we ook met de selectie voor de SFNK Bekerwedstrijd, zie hierover verder in
deze nieuwsbrief.
Voorlopig gaan de Fodiazons nog niet door, we zullen zien hoe één en ander evolueert, maar ook
voor januari moeten we hier nog niet echt op rekenen.
Omdat we uit verschillende hoeken vragen hebben gekregen in verband met We-Transfer, voegen
we in de nieuwsbrief nog even een geïllustreerde uiteenzetting toe die mogelijk kan helpen bij de
gewijzigde manier van werken.
Tenslotte vragen we nog even aandacht voor de vernieuwing van het lidmaatschap, wat
ongetwijfeld door een groot deel van jullie reeds gebeurd is.
Blijf allemaal gezond, laat ons allemaal nog even op de tanden bijten en met een beetje geluk
kunnen we volgend jaar rond deze tijd opgelucht ademhalen omdat het ergste achter de rug is.
Hopelijk zien of horen we elkaar op één van de komende online clubbijeenkomsten !

Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
Voorlopig zijn alle bijeenkomsten on-line tot nader order.
Beelden voor de forums naar Stef sturen.
December
Dinsdag 1 December
Dinsdag 8 December
Dinsdag 15 December
Zondag 20 December
Dinsdag 22 December
Dinsdag 29 December

Forum (Thema Herfst)
Forum (Thema Architectuur)
Eigen bewerking bespreken (Opgestuurde foto)
+ Uitslag Clubwedstrijd
Fodiazon – Voorlopig nog niet mogelijk
Forum (Opdracht : Stilleven Koffie & Thee)
Bestuursvergadering

Januari (Voorlopige planning)
Dinsdag 5 Januari
Dinsdag 12 Januari

Zondag 17 Januari
Dinsdag 19 Januari
Dinsdag 26 Januari

Forum met Capture One
Forum (Thema Winter)
Inleveren beelden digitale clubwedstrijd kleur + monochroom
Telkens 2 beelden per discipline
Fodiazon ? (Afhankelijk van evolutie van de maatregelen)
Bespreking ingestuurde beelden bekerwedstrijd
Bestuursvergadering

We-Transfer
De meesten hebben al wel ondervonden dat sinds enige tijd er één en ander gewijzigd is aan het
werken met We-Transfer. Daarom zetten we hier nog even op een rijtje hoe ermee te werken.
Wanneer je naar www.wetransfer.com surft krijg je volgend scherm :
Hier wordt gevraagd om een gratis of
professioneel account aan te maken. Dit is niet
verplicht.
Het voordeel van een account is dat het nadien
makkelijker is om We-Transfer te gebruiken, je
moet dan geen code genereren die naar je e-mail
adres gestuurd wordt om te verifiëren of je wel
bent wie je zegt te zijn. Verder is er dan ook geen
beperking in het aantal adressen waar je je
bestanden naar wil sturen (maar ook daar is een
oplossing voor).
Maar zoals gezegd het kan ook zonder account,
en dat is wat we hier verder zullen laten zien. Je
kiest dan voor ‘Nee, bedankt’.
Vervolgens krijg je dan ongeveer volgend scherm te zien :
In dit scherm kan je je bestanden toevoegen door
deze naar het gebied ‘Voeg je bestanden toe’ te
slepen of door bestanden te selecteren via
‘Selecteer een map’.
Vul vervolgens je eigen e-mail adres in, zowel in
het ‘Email naar’ als bij ‘Je e-mailadres’.
En voeg tenslotte een bericht toe.

Door je eigen e-mail adres in te vullen bij ‘Email
naar’, wordt de link naar jezelf opgestuurd en kan
je deze vervolgens doorsturen naar zoveel
mensen als je maar wil.
Wanneer je slechts naar één welbepaalde
persoon wil sturen, kan je uiteraard ook gewoon
onmiddellijk het juiste e-mail adres opgeven.

Wanneer je vervolgens verstuurt, wordt er
automatisch een mailtje gestuurd naar jouw e-mail
adres. In dat mailtje staat een code die nodig hebt
om de We-Transfer uit te voeren.
Deze code vul je in het daartoe bestemde veld in.

De knop verandert in ‘Verifieer’. Wanneer je hierop
klikt wordt de tranfer uitgevoerd. Je krijgt een e-mail
met de bevestiging dat je bestanden verstuurd zijn
en ook eentje met de link.
Deze e-mail kan je dan tenslotte doorsturen aan
iedereen die de bestanden moet krijgen.

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 december, 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
We beginnen al wat routine te krijgen bij de on-line clubbijeenkomsten en het loopt dan ook steeds
vlotter. De invoering van het praatje aan de toog bij het begin van de bijeenkomst is zeker een
aanwinst.
Ideeën om dit allemaal nog te verbeteren blijven welkom. Zo zullen we vanaf nu ook regelmatig
ergens in de helft van de bijeenkomst een filmpje tonen. Een volledige filmavond is minder
interessant omdat dan beter de links doorgestuurd kunnen worden zodat iedereen zonder
kwaliteitsverlies zelf de filmpjes kan bekijken. Wanneer we tussendoor een filmpje tonen, kunnen
we dit nadien mogelijk ook nog wat nabespreken en eventueel bepaalde dingen al proberen in de
praktijk te brengen.
Forums blijken in ieder geval het best te passen in het on-line concept, daarom proberen we het
wat interessanter te maken met enkele thema’s. Dus graag van te voren wat beelden doorsturen
aan Stef. Dit hoeven niet noodzakelijk nieuwe beelden te zijn, ongetwijfeld zitten er nog
interessante pareltjes in het archief.

Clubwedstrijd
Zoals ook al gemeld in de vorige nieuwsbrief willen we in het nieuwe werkjaar opnieuw
clubwedstrijden organiseren. Dit zal uiteraard voorlopig ook nog on-line moeten gebeuren. Tegen
de volgende nieuwsbrief gaan we nog verder uitwerken hoe we dit exact gaan aanpakken, maar
het is alvast de bedoeling dat iedereen die wil meedoen de beelden voor de eerste clubwedstrijd
ten laatste op 12 januari instuurt. De beelden zullen dan anoniem aan iedereen doorgestuurd
worden om deze te jureren.
Een gedetailleerd plan van aanpak mogen jullie verwachten in de volgende nieuwsbrief.
Bekerwedstrijd 2021
In de vorige nieuwsbrief hebben we nog een keertje de principes van de jaarlijkse SFNK
Bekerwedstrijd voor clubs uiteengezet.
In januari beginnen we met de selectie van de werken die we willen inzenden, aangezien het
onderwerp deze keer vrij is, zal het geen gemakkelijke selectie worden, maar het is alleszins de
bedoeling om beelden van zoveel mogelijk auteurs bij elkaar te krijgen voor de inzending.
Er moeten dus 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.

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/

