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Woordje vooraf:
We ‘vieren’ het ingaan van de verregaande maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus,
welke ongeveer een jaar geleden ingingen. Het blijft onaangenaam om een groot deel van onze
vrijheden tijdelijk te moeten opgeven. Daarnaast hebben we op vele punten ondertussen toch wel
manieren gevonden om (tijdelijk) met de situatie om te gaan. Hopelijk kunnen de vaccinaties nu in
de hoogste versnelling doorgevoerd worden, zodat we eindelijk een beetje zicht krijgen op het
hernemen van het ‘normale’ leven. We houden er in ieder geval de moed in, en we zijn dan ook
begonnen met de voorbereidingen van het jaarlijkse fotosalon in september.
In februari hebben we onze nieuwe on-line aanpak voor de clubwedstrijden uitgetest. We mogen,
denk ik, wel stellen dat dit goed verlopen is. Het is uiteraard anders, maar het heeft blijkbaar ook
een positief kantje. Van sommige leden hoorden we immers dat ze zich bij deze vorm van jurering
minder geremd voelen en veel vrijer hun eigen oordeel kunnen vellen, zonder daarbij beïnvloed te
worden, door het oordeel van andere leden. Het uiteindelijke resultaat is in ieder geval
verdedigbaar en het is allemaal ook zeer vlot verlopen. Voorlopig gaan we zeker met dit systeem
verder.
Voor de Fodiazons werd het kleine beetje hoop zeer snel de kop ingedrukt. Aangezien het
overlegcomité beslist heeft om de versoepeling (buitenactiviteiten met maximaal 8 personen)
voorlopig niet te weerhouden, heeft ook momenteel ook geen zin om Fodiazons te organiseren.
Tijdens de jaarvergadering willen we zeker een aantal opties bespreken om dit toch op één of
andere manier veilig en legaal te doen.
Komende maand houden we ook enkele forums per discipline, dus apart voor zwart wit en kleur,
we hopen in ieder geval op heel wat inzendingen.
We beginnen de maand echter met een 2de selectieronde voor de SFNK-bekerwedstrijd, zij die
nog beelden willen insturen, moeten zich haasten !
Tenslotte houden we deze maand ook nog de jaarlijkse algemene vergadering (op 16 maart).
Voor het eerst in de geschiedenis van Brafodia zal die on-line doorgaan. We hopen in ieder geval
dat jullie hier allemaal aan willen meewerken, zodat we ook het lopende werkjaar, op de zelfde
positieve manier kunnen doorgaan met de werking van de club.
De agenda voor april moet nog meer in detail worden ingevuld, maar het moge duidelijk zijn, dat
er, zolang we geen normale clubbijeenkomsten mogen organiseren, vooral forums ingepland
staan, enkel de thema’s zullen we nog moeten bepalen.
Laten we met z’n allen de beproevingen nog wat langer proberen te ondergaan, maar laat ons
vooral uitkijken naar het moment dat het een vage herinnering geworden 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 blijven alle bijeenkomsten on-line, we zetten het hieronder er dan ook niet meer expliciet
bij. Beelden moeten altijd goed op tijd aan Stef doorgestuurd worden.
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Bespreking ingestuurde beelden bekerwedstrijd
Ten laatste daags voordien aan Stef doorsturen
Forum (Zwart-Wit)
Jaarvergadering + Forum (Vrij thema)
Voorlopig geen Fodiazon
Forum (Kleur)
Bestuursvergadering

April (Voorlopige planning)
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Forum (Thema nog te bepalen)
Forum (Thema nog te bepalen)
Fodiazon ? (Afhankelijk van evolutie van de maatregelen)
Forum (Thema nog te bepalen)
Bestuursvergadering

On-line clubbijeenkomsten
In maart organiseren we forums rond een discipline. Op 9 maart zwart wit beelden, op 23 maart
kleur. Ideeën om wat meer variatie te brengen in de forums blijven welkom, zie ook de oproep
voor de algemene vergadering.
Clubwedstrijd
Op 2 februari hielden we onze eerste on-line jurering in 2 volledig digitale disciplines, de resultaten
werden verzameld en verwerkt zodat we op 16 februari alle beelden nogmaals konden overlopen
met de uitslag.
Er waren 12 deelnemers, 11 ervan hebben mee gejureerd en daar bovenop hebben nog 4 leden,
die zelf niet hebben deelgenomen, ook mee gejureerd, zodat er uiteindelijk 15 leden gejureerd
hebben. We hebben gezien dat er zeer uiteenlopend gejureerd is, maar we kunnen wel stellen dat
de uiteindelijke rangschikking en quotering, globaal genomen zeer aanvaardbaar is. Met andere
woorden, wanneer we met voldoende jury-leden zijn, worden de extremen uitgemiddeld.
Voorlopig gaan we dan ook het huidige systeem aanhouden.
Bekerwedstrijd 2021
Op de on-line clubavond van 2 maart gaan we verder met de selectie van de in te zenden werken.
We leggen onszelf op dat alle geselecteerde werken van verschillende auteurs moeten zijn, zodat
het een echte clubinzending wordt, waar iedereen maximaal kans heeft om in de selectie te zitten.
Het onderwerp is vrij en er moeten, zowel voor kleur als monochroom, telkens 4 beelden
ingeleverd worden met een hoogte van 1080 pixels.
De beelden moeten uiteindelijk bij SFNK binnen zijn vóór 5 mei 2021, we hebben dus zeker nog
wat tijd om onze selectie te maken.
We verwachten de beelden voor de on-line clubavond, ten laatste daags voordien. Indien we
uiteindelijk toch nog onvoldoende beelden zouden bij elkaar krijgen, is er nog wel ruimte voor een
3de clubavond in de loop van april, en desnoods pikken we nog wel wat beelden op uit recente
forum-inzendingen (mits akkoord van de auteurs uiteraard).
Algemene vergadering 16 Maart 2021
Het is zo goed als uitgesloten dat de algemene vergadering fysiek zal kunnen plaatsvinden in ons
clublokaal. Deze keer zal dus ook de Algemene vergadering on-line moeten gebeuren. Sinds de
vorige algemene vergadering op 10 maart 2020, hebben we zo goed als geen fysieke
bijeenkomsten meer kunnen organiseren, desalniettemin lijken we toch wel redelijk geslaagd in
het opzet om, aan de hand van onze on-line bijeenkomsten, de continuïteit van onze werking te
bewaren.
Voor wat betreft de algemene vergadering geldt het volgende :
In de statuten, goedgekeurd door de algemene vergadering in 2012, werd vastgelegd dat een
bestuurslid verkozen wordt voor 4 jaar en dat elke 2 jaar de helft van de bestuursleden zijn/haar
mandaat opnieuw ter beschikking stelt.
Vorig jaar werden de mandaten van Dirk Van Aelst, Pierre Bullen, François De Meyer en Bob
Ceusters ter beschikking gesteld en opnieuw opgenomen. Volgend jaar zullen dat deze van
Gustaaf Verhaert (Voorzitter), Stef Van Haute (Penningmeester) en Ignace Vermaelen (ViceVoorzitter) zijn.
Dit jaar is er bijgevolg geen verkiezing van de bestuursleden.

De agenda vermeld in deze nieuwsbrief zal gelden als officiële agenda voor de vergadering, er zal
dus geen aparte agenda voor de algemene vergadering worden rondgestuurd.
Agenda van de Algemene vergadering van 16/3/2020
- De penningmeester geeft een gedetailleerd verslag van de financiële toestand van de club
- De voorzitter geeft een samenvatting van de activiteiten van het afgelopen werkjaar
- Na het formele gedeelte verwachten we van alle leden ideeën voor een nog betere werking
van onze club.
o Hoewel de maandelijkse Fodiazons niet echt kunnen doorgaan, blijven voorstellen
meer dan welkom, zo kunnen we, van zodra het weer kan, toch over een aantal
ideeën beschikken.
o Om onze (on-line) clubbijeenkomsten zo boeiend mogelijk te houden, staan we
steeds open voor creatieve ideeën
o De familie-uitstap kan naar alle waarschijnlijkheid ook dit jaar niet doorgaan, toch
blijven ideeën welkom, ook hier zien creatieve alternatieven uiteraard welkom.
- Traditioneel wordt de Algemene vergadering afgesloten met een drankje, on-line is dat wat
moeilijk, maar jullie houden dat te goed voor de eerstvolgende bijeenkomst die we nog
eens fysiek mogen organiseren.
Fotosalon 2021
We hopen uiteraard nog steeds dat we in september opnieuw een echt fotosalon kunnen
organiseren. We gaan hier voor wat betreft de voorbereidingen in ieder geval van uit. De zalen zijn
voorlopig al vastgelegd voor het weekend van 10-11-12 september.
Omdat ons jaarboek 2020 toch heel wat bijval gekend heeft en we verwachten dat verschillende
sponsors hier opnieuw aan willen meewerken, gaan we het concept ook grotendeels overnemen
in de cataloog. In het onwaarschijnlijke geval dat het salon toch niet zou kunnen doorgaan kan de
cataloog dan opnieuw gepromoveerd worden tot jaarboek.
Met andere woorden, iedereen mag zeker al beginnen nadenken over beelden voor het jaarlijkse
salon.
We starten ondertussen ook met de voorbereidingen om opnieuw de fotowedstrijd Mil Scheers in
te richten (Digitaal Monochroom/Kleur) en verder zullen ook de resultaten van de bekerwedstrijd
afgedrukt worden om tentoon te stellen.

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/

