NIEUWSBRIEF.

KONINKLIJKE FOTOKRING BRAFODIA
April 2022

dd: 03-04-2022

Woordje vooraf:
Dit is toch wel een heel uitgebreide nieuwsbrief geworden. In dit (hopelijk) post-Corona tijdperk,
staat er al heel wat op het programma voor april en mei. Iedereen lijkt toch wel zeer tevreden te
zijn met het feit dat we weer fysiek kunnen samenkomen in ons clublokaal, en met een minimum
aan voorzichtigheid, moeten we dit nu toch kunnen blijven volhouden.
Op zaterdag 9 april kan dan eindelijk ons nieuwjaarsfeestje doorgaan, er moeten wel heel erge
dingen gebeuren om dit nog tegen te kunnen houden (maar je weet het natuurlijk nooit).
De eerste clubavond daarna gaat dan voor het eerst in 2 jaar eindelijke onze jaarvergadering
opnieuw fysiek door. Nadat iedereen een gedetailleerde update heeft gekregen van hoe met
Brafodia er voor staat, verwachten we feedback die het bestuur kan proberen mee te nemen in de
verdere organisatie.
Ook nog in april maken we de definitieve selectie voor de bekerwedstrijd voor clubs en we sluiten
de maand af op zondag 24 april met de reeds lang aangekondigde Photo Challenge (vergeet
hiervoor zeker niet in te schrijven bij Stef, ten laatste bij de algemene vergadering op 12 april).
Mei beginnen we dan met de presentatie van de oogst van de Photo Challenge, en we zijn
natuurlijk heel erg benieuwd naar de resultaten.
De rest van de maand staat dan bijna volledig in het teken van de portretfotografie. Te beginnen
met een workshop waarin iedereen nog eens kan kennis maken met de beginselen van de
portretfotografie. Daarna volgt de traditionele familiefotodag waar iedereen gebruik mag maken
van de studio voor het maken van enkele leuke familieportretjes. Gevolgd door nog eens een
echte fysieke portretavond op de clubavond van 17 mei. Kijk zeker verder in de nieuwsbrief voor
de nodige details.
De laatste clubavond van mei willen we reserveren voor een eerste screening van beelden voor
het fotosalon, een tweede screening zal doorgaan tegen het einde van juni. Hiermee trekken we
dan ook de machine voor de organisatie van het fotosalon 2022 alvast op gang !
De maand mei wordt dan eventueel afgesloten met de familie-uitstap, tenzij hiervoor nog een
ander tijdstip zou gekozen worden tijdens de algemene vergadering. Hoe dan ook moet er tijdens
deze vergadering nog een bestemming gekozen worden. Ideeën zijn welkom !
Hopelijk tot bij één van de komende clubbijeenkomsten !
Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
April Bijeenkomsten terug in het clublokaal
Dinsdag 5 April
Zaterdag 9 April
Dinsdag 12 April
Dinsdag 19 april
Zondag 24 April
Dinsdag 26 April

Forum Fodiazon + Vrij thema
Nieuwjaarsfeestje start om 18u (details zie verder)
Algemene Vergadering
Ten laatste inschrijven voor Photo Challenge bij Stef
Definitieve selectie Bekerwedstrijd
Photo Challenge
Verzamelen om 9u00 aan Park&Ride Merksem (terminus tram)
Bestuursvergadering

Mei (Voorlopige planning)
Dinsdag
Dinsdag
Zondag
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag

3
10
15
17
24
27
31

Mei
Mei
Mei
Mei
Mei
Mei
Mei

Beelden Photo Challenge
Workshop Portretfotografie – Praktijk in de studio
Familiefotodag
Portretavond
Forum 1ste screening fotosalon
Familieuitstap ?
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
Oude Landen
Bospolder (aan Ekerse Putten)
Prins Kavelhof
Gooreind (WZC)
Beveren – Kasteel Kortewalle
Kemzeke – Verbeke Foundation
Robotland - Essen

Algemene vergadering 12 April 2022
De algemene vergadering kan dit jaar gelukkig opnieuw fysiek doorgaan en is ingepland op
dinsdag 12 april.
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.
Twee jaar geleden werden de mandaten van Dirk Van Aelst, Pierre Bullen, François De Meyer en
Bob Ceusters ter beschikking gesteld en opnieuw opgenomen. Dit jaar zullen dat deze van
Gustaaf Verhaert (Voorzitter), Stef Van Haute (Penningmeester) en Ignace Vermaelen (ViceVoorzitter) zijn.
Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de bestuursmandaten die ter beschikking worden
gesteld. Bijgevolg zal er ook geen stemming georganiseerd worden voor de herverkiezing van de
huidige 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 12/4/2022
- 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
- Zoals hierboven reeds vermeld zal er geen stemronde georganiseerd worden voor de ter
beschikking gestelde mandaten. Aangezien er zich geen nieuwe kandidaten aangemeld
hebben en de huidige bestuursleden bereid zijn om hun mandaat opnieuw op te nemen,
worden zij automatisch herverkozen.
- Na het formele gedeelte verwachten we van alle leden ideeën voor een nog betere werking
van onze club.
o Voorstellen voor de maandelijkse Fodiazons blijven meer dan welkom, zo
beschikken we over een pool van mogelijke uitstappen waaruit we kunnen putten.
o Om onze clubbijeenkomsten zo boeiend mogelijk te houden, staan we steeds open
voor creatieve ideeën
o Ideeën voor de jaarlijkse familie-uitstap, die nu al enkele keren niet is kunnen
doorgaan, zijn uiteraard ook welkom. We hebben deze voorlopig al ingepland op 27
mei (brugdag Hemelvaart), maar andere voorstellen, waardoor er misschien meer
mensen kunnen deelnemen, zijn zeker welkom
- Traditioneel wordt de Algemene vergadering afgesloten met een drankje, on-line was dat
de afgelopen keren wat moeilijk, maar zoals beloofd kunnen we dit deze keer terug inhalen.

Nieuwjaarsfeestje
Nu de vooruitzichten terug wat beter zijn en de maatregelen dit ook opnieuw toelaten hebben we
de nieuwe datum voor het uitgestelde nieuwjaarsfeestje vastgelegd op zaterdag 9 april. Al het
overige blijft zoals voorheen. In de veronderstelling natuurlijk dat er geen nieuwe strengere
maatregelen zouden afgekondigd worden.
Ingeschreven leden, die zich op het nieuwe tijdstip toch niet meer zouden kunnen vrijmaken,
krijgen uiteraard het reeds betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald. Omgekeerd zijn nieuwe
inschrijvingen tegen dan natuurlijk ook terug welkom !
Het feest gaat door 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.
18:00

Rond deze tijd wordt iedereen verwacht voor het Aperitief

18:30

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

19:30

Vervolgens wordt het buffet klaargezet voor het Voor- en Hoofdgerecht

20:30

Na de maaltijd volgt het tweede deel van het entertainment programma

21:30

Dessert

23:00

Voorziene einde van de avond

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

Foto Challenge
Voor de leden die willen deelnemen komen we bij elkaar aan P&R Merksem om daar de tram te
nemen naar het Centraal Station.
Het is de bedoeling dat we van daaruit gedurende 90 minuten, 10 verschillende foto opdrachten
trachten uit te voeren.
Vertrekken doen we nadat iedereen één foto genomen heeft van enkele andere deelnemers, 90
minuten later sluiten we dan af met terug één foto van enkele andere deelnemers (deze 2 foto’s
moeten later ook ingeleverd worden). Alle opdracht-foto’s moeten dus tijdens deze 90 minuten
genomen zijn.
Hoe verloopt het spel:
 Per voltooide opdracht ontvangt men 1 punt. Men kan ook extra punten verzamelen door
een extra foto van een opdracht te nemen, hiervoor ontvangt men dan 0.25 punt. Het
maximum per opdracht is echter 2 punten. D.w.z. 1 punt voor de eerste en 4 maal 0.25
voor de 4 extra (verschillende) foto’s. Er tellen dus maximum 5 foto’s per opdracht.
Maximum dus 20 punten te verdienen.
 Opdrachten zonder foto leveren geen punten op.
 De volgorde van de opdrachten speelt geen rol.
 Iedere deelnemer zal een kaartje ontvangen met de 10 verschillende opdrachten.
 We spelen individueel!
Opdracht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Persoon waarmee men contact heeft (model aangesproken)
Spiegeling
Meetrekken
Detail (zo veel mogelijk isoleren van het onderwerp)
Candid persoon of personen
Persoon achter glas (winkel, bushokje)
Persoon in auto, tram of bus
Invoerende lijn
In kader of door iets omkaderen (frame of bloemen…)
Vogel - of kikkerperspectief

Workshop portretfotografie
Velen onder ons hebben weinig of geen ervaring met het werken in een studio. Daarom kan het
geen kwaad om hier op een clubavond eens een workshop aan te weiden.
Ter voorbereiding van de familiefotodag en de portretavond zal op 10 mei de studio opgesteld
worden zodat we met de hulp van enkele van onze experten nieuwe kennis kunnen opdoen of
onze bestaande kennis kunnen opfrissen.
We zullen trachten om alle belangrijke aspecten kort te belichten :
 Plaatsen en instellen van de flitsers
 Instellen van de camera (breng desgevallend je toestel al eens mee)
 Regisseren van het model

Familiefotodag
Na 2 jaar onderbreking gaan we, in aanloop naar de jaarlijkse portretavond, onze familiefoto-dag
opnieuw organiseren. Dit gaat, zoals eerder al aangekondigd, definitief door op zondag 15 mei.
Leden die hier gebruik van wensen te maken, kunnen dit melden bij Dirk.
Vanaf ’s morgens, wordt in het lokaal de flitsstudio opgezet en krijgt iedereen de gelegenheid om
enkele leuke familie foto’s te maken. Uiteraard mag iedereen zelf bepalen hoe hij of zij hier aan
deel wenst te nemen.
Er zullen gedurende de hele dag mensen aanwezig zijn, die desgevallend kunnen helpen bij het
gebruik van de studio, we zien dit immers als een voorbereiding op de portretavond.
Om alles zo vlot mogelijk te laten lopen, vragen we om in te schrijven, met een voorkeur voor een
tijdstip. Afhankelijk van de interesse zullen er dan ‘tijdslots’ toebedeeld worden. Hierbij wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met de slaap- en eettijdstippen van de allerkleinsten.
Dirk van Aelst coördineert dit evenement, inschrijven kan dan ook bij hem.
Portretavond
Op dinsdag 17 mei gaat dan eindelijk opnieuw de jaarlijkse portretavond door.
Zoals gebruikelijk, in tegenstelling tot gewone bijeenkomsten, begint de portretavond een uurtje
vroeger, we starten dus al om 19u00.
Omdat we weten uit de ervaring van vorige jaren dat het er soms wat chaotisch aan toegaat op
zo’n portretavond en dat we soms ook wat in elkaars weg staan willen we dit jaar nog eens
opnieuw proberen om met slots te werken. We willen de slots beperken tot 15 minuten per
fotosessie met één fotograaf. Wanneer iedereen de kans heeft gehad om voor een bepaald slot in
te schrijven, en er blijven nog slots over, dan kan er desgevallend nog voor een extra slot
ingeschreven worden.
Met name om de drukte wat te beperken zodat iedereen rustig zonder al te veel storing zijn tijd
kan invullen, zouden we willen vragen om enkel naar het clublokaal te komen op het ogenblik dat
je slot ingepland staat (een beetje vroeger kan natuurlijk geen kwaad, en nadien nog even aan de
bar kan uiteraard ook).
Tijdens de workshop van 10 mei, zal er een blad klaarliggen waarop iedereen die wil deelnemen
z’n slot kan invullen. Als er nadien nog slots vrij zijn, zal dit aan iedereen per mail gemeld worden
en kan er per mail desgevallend nog een 2de slot ingepland worden (first come, first serve).
Fotosalon 2022
Het lijkt allemaal nog heel ver weg, en we hebben zelfs ons nieuwjaarsfeestje nog niet eens
gehad, maar met een prille lente die ondertussen de koude winter probeert te verdrijven, zal de
zomer er ook snel zijn. Daarom willen we stillaan toch al met de voorbereidingen gaan starten.
We richten ons net als vorig jaar opnieuw op een echt fysiek fotosalon en de zalen zijn in ieder
geval al vastgelegd voor het weekend van 9-10-11 september.
Onze uitgebreide catalogus of jaarboek is ondertussen een vaste waarde geworden. Gelukkig
kunnen we ondertussen rekenen op een vrij stabiele schare van sponsors, waarvan we hopen dat
we hen ook deze keer opnieuw zullen mogen aanspreken. Daarom zijn we opnieuw van plan het
beproefde concept opnieuw toe te passen. In het onwaarschijnlijke geval dat het salon toch niet
zou kunnen doorgaan kan de cataloog dan opnieuw gepromoveerd worden tot jaarboek.
Gelieve in ieder geval al na te denken over de beelden die je tentoon zou willen stellen. Met de
ervaring die we ondertussen hebben met de ruimte, voorzien we in eerste instantie voor iedere
deelnemer plaats voor 5 werken, maar afhankelijk van het aantal deelnemers, zou het kunnen dat
we dit later nog moeten terugschroeven naar 4 werken, gelieve hier rekening mee te houden. Juist

omwille van de beperkte ruimte, het steeds groter aantal deelnemers en dus ook het aantal
werken, hebben we besloten de werken opnieuw allemaal verticaal in te kaderen.
Zoals steeds combineren we ons salon ook steeds met een evenement dat meer bezoekers kan
aantrekken, deze keer is dit in ieder geval de fotowedstrijd Mil Scheers en waarschijnlijk ook de
bekerwedstrijd.
We hebben ook besloten om dit jaar enkel op vrijdag een openingsreceptie te houden, en niet
zoals vorig jaar een 2de kleinere receptie te organiseren op zaterdagavond. Omwille van Covid
wilden we daarmee het aantal gasten spreiden over de 2 avonden, maar uiteindelijk bleek dit niet
zo goed te werken en bovendien gaan we er vanuit dat dit nu niet meer nodig zal zijn.
Meer details volgen nog in de volgende nieuwsbrieven, maar in de agenda hebben we alvast een
eerste screening ingelast op dinsdag 24 mei.

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/

