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Woordje vooraf:
De enthousiaste deelname aan de fysieke clubbijeenkomsten toont aan dat velen onder ons dit
toch wel gemist hebben. Nu de cijfers weer de verkeerde kant uit lijken te gaan en ook mensen die
reeds 2 of zelfs 3 vaccinaties gehad hebben toch niet 100% veilig blijken te zijn, moeten we hier
misschien toch ook weer wat voorzichtiger mee omspringen. Omdat we de fysieke bijeenkomsten
niet willen opschorten hebben we dan ook besloten om uit veiligheidsoverwegingen toch maar
weer te vragen om binnen in het clublokaal een mondmasker te dragen. Comfortabel is het niet,
maar we willen liefst niet opnieuw gedwongen worden om naar digitale bijeenkomsten over te
schakelen. We hopen dat iedereen begrip kan opbrengen voor deze keuze en deze ook wil
respecteren.
Voor november gaan de fysieke bijeenkomsten dus gewoon door met enkele zeer interessante
programmapunten. Zeker na de staaltjes die we hier de laatste tijd van gezien hebben, kijken we
met name uit naar de ‘workshop’ druppelfotografie van Tejo. Een bezoek van een gastclub
(Zundert deze keer), die haar eigen werk voorstelt, geeft veelal interessante nieuwe inzichten,
daarom verwachten we ook op de laatste bijeenkomst van november een grote opkomst.
Ook in december plannen we nog een gastclub in, en behalve de gebruikelijke forums komt er ook
nog een ‘Capture One’ avond waar jullie eigen raw-beelden bewerkt zullen worden.
De laatste clubwedstrijd van dit werkjaar zal gejureerd worden door een externe club, daarom is
het zeer belangrijk dat de beelden op tijd (23/11) bij Swa binnen zijn en dat de bestandsnamen
correct worden opgezet. Kijk zeker verder in de nieuwsbrief voor een meer gedetailleerde uitleg.
Nu we het einde van het jaar naderen vragen we ook weer jullie aandacht voor het hernieuwen
van het lidmaatschap. Geen verrassingen hier, alles blijft hier gewoon bij het oude.
Wel verrassingen bij het laatste onderwerp ‘het nieuwjaarsfeestje’ ! Alle details zijn ondertussen
bekend en we hopen dat iedereen massaal inschrijft voor dit evenement op zaterdag 15 januari.
Kijk zeker verder in de nieuwsbrief, maar hier wil ik jullie al niet onthouden dat het feest voor het
grootste gedeelte zal gefinancierd worden uit de clubkas, uit dank voor de trouwe aanwezigheid
op de digitale clubavonden en het succes van het fotosalon. Het menu is om de vingers bij af te
likken en ook aan entertainment is gedacht.
Hopelijk zien of horen we elkaar op één van de komende clubbijeenkomsten !

Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
Om niet opnieuw te moeten overstappen naar digitale bijeenkomsten en de fysieke bijeenkomsten
voor iedereen toch veilig te kunnen laten doorgaan, vragen we dat iedereen vanaf 2 november
tijdens de clubbijeenkomst een mondmasker te dragen.
November
Dinsdag 2 November
Dinsdag 9 November
Dinsdag 16 November
Zondag 21 November
Dinsdag 23 November
Dinsdag 30 November

Forum – Thema herfst
PTE-Reeksen (Swa)
Druppelfotografie – Tejo
Fodiazon – Bestemming Metro station Opera + Astrid
Verzamelen om 9u00 aan Terminus Tram (Carrefour)
Gastclub Zundert – Fotoreeksen
Ten laatste inleveren 4de clubwedstrijd (naar Swa sturen)
Bestuursvergadering

December (Voorlopige planning)
Dinsdag 7 December
Dinsdag 14 December
Zondag 19 December
Dinsdag 21 December
Dinsdag 28 December

Forum Fodiazon
Gastclub
Fodiazon – Bestemming nog te bepalen
Verzamelen om 9u00 aan de kerk
Bewerken in Capture One van mee te brengen raw-beelden
Beelden liefst van te voren doorsturen aan Stef
Bestuursvergadering

Fodiazon
De lijst met Fodiazon bestemmingen wordt al goed gebruikt, gebruikte bestemmingen halen we
van de lijst, nieuwe ideeën voegen we eraan toe. Op deze manier ligt er altijd wel iets
gebruiksklaar op de plank. Voorkeursbestemmingen en nieuwe ideeën blijven welkom bij Bob.










Klein Willebroek
Doel
Oude Landen
Bospolder (aan Ekerse Putten)
Prins Kavelhof
Gooreind (WZC)
Beveren – Kasteel Kortewalle
Kemzeke – Verbeke Foundation
Robotland - Essen

Clubwedstrijd
Voor de laatste clubwedstrijd van dit jaar heeft Swa, zoals beloofd, een externe jury gevonden. De
digitale beelden in beide disciplines (2 beelden digitaal monochroom en 2 beelden digitaal kleur)
moeten ten laatste op 23/11 naar Swa gestuurd worden, zodat hij deze kan bundelen en
doorsturen aan de jurerende club.
Om het Swa niet onnodig moeilijk te maken moeten de bestanden door alle deelnemers meteen
met de correcte bestandsnaam aangeleverd worden. Dus steeds de discipline (M voor
Monochroom en K voor Kleur), uw clubnummer en een volgnummertje (1 of 2), met tussenin
telkens een underscore (_) (geen minteken !). De bestandsnaam mag verder geen enkele andere
informatie bevatten. Zeker dus ook geen titels !
De bestandsnamen zien er dan uit als volgt : M_345_1.jpg, M_345_2.jpg, K_345_1.jpg en
K_345_2.jpg (waarbij 345 uiteraard het lidnummer is).
Het is de bedoeling dat de werken gejureerd worden in de loop van december, zodra we de uitslag
teruggekregen hebben lassen we hier dan een clubbijeenkomst voor in. De werken worden dan
geprojecteerd met hun uitslag zodat we deze verder kunnen bespreken. In ieder geval moet de
uitslag bekend zijn vóór het nieuwjaarsfeestje zodat we dan ook de einduitslag kunnen
voorstellen.
Jaarlijks lidgeld en aansluiting CvB
We naderen alweer het einde van het werkjaar en hoewel ook het afgelopen jaar nog voor een
groot deel is moeten doorgaan onder het juk van de Corona-maatregelen, zijn we er toch in
geslaagd om onze activiteiten voorzichtig te hernemen. De apotheose was uiteraard het fotosalon
en annex catalogus/jaarboek, en ondertussen zijn ook onze fysieke bijeenkomsten en fodiazons
terug van start gegaan. Daarom kloppen dan ook graag weer aan voor het jaarlijkse lidgeld, dat
net als vorig jaar 20 € bedraagt.
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 tezamen met de aanbetaling voor het nieuwjaarsfeestje (zie volgende
paragraaf), vóór 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.

Nieuwjaarsfeestje
Zoals eerder aangekondigd komt er op zaterdag 15 januari 2022 opnieuw een echt
nieuwjaarsfeestje.
Het bestuur wil iedereen bedanken voor de niet aflatende trouwe deelname aan alle activiteiten,
ook op de momenten dat dit verre van evident was en bijeenkomsten digitaal moesten doorgaan,
maar ook voor de onontbeerlijke helpende handen bij o.a. het jaarlijkse salon en ‘Hooggeëerd
Publiek’. Daarom hebben we besloten om het feestje eenmalig zo goed als helemaal te
financieren vanuit de clubkas voor alle leden en hun partner. Er wordt enkel een kleine bijdrage
van 5,- per persoon gevraagd als een forfait voor de drank.
Omwille van de sluiting van de Kegelkluis hebben we niet alleen een andere locatie, maar ook een
alternatieve vorm van entertainment moeten zoeken.
Het feest zal doorgaan in het Cultureel Centrum Park van Brasschaat (zelfde locatie als de
fototentoonstelling), en ook voor het entertainment hebben we iets gevonden, maar dat blijft nog
even een verrassing.
Hieronder vind je alvast het buffetmenu, dat we geselecteerd hebben bij een nieuwe traiteur :
Gevulde tomaten met garnalen
Gerookte forelfilets en eitjes
Gevulde perziken met tonijn
Carpaccio van ossenhaas met parmezaanschilfers
~
Varkensgebraad ‘Orloff’
Kalkoengebraad met saus
Zalm met fijne groenten
~
Aardappelsalade - pasta
Komkommerschijfjes, Geraspte worteltjes en groenteboeket
Fruitsalade, appelmoes, krieken
Diverse broodjes en boter
~
Ystaart

Het verloop van de avond is ongeveer als volgt :
18:30

Rond deze tijd wordt iedereen verwacht voor het Aperitief

19:30

In afwachting van de maaltijd worden we vergast op het eerste deel van het
entertainment programma

20:00

Vervolgens wordt het buffet klaargezet voor het Voor- en Hoofdgerecht

21:00

Na de maaltijd volgt het tweede deel van het entertainment programma

21:30

Dessert

23:00

Voorziene einde van de avond

Inschrijven
Door, vóór 1 december, tezamen met het lidgeld (zie vorige paragraaf), 5 euro per persoon te
storten op de rekening van Brafodia, ben je ingeschreven voor dit unieke nieuwjaarsfeestje.

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/

