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Wij wensen alle leden
en hun familie en vrienden
een spetterend 2019,
een goede gezondheid
en veel mooie foto’s.

Ledenhernieuwing
2018 is bijna voorbij. Het wordt dus stilaan tijd om te denken aan de vernieuwing van het lidmaatschap van
Toreke, o.a. omdat we voor Nieuwjaar de ledenlijst moeten doorsturen naar Breedbeeld.
Dat is belangrijk voor de verzekering.
Leden van aangesloten kringen (Kon. Fotoclub Toreke) zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid,
lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.
Bovendien zijn occasionele vrijwilligers ( familieleden en vrienden die dus niet op onze ledenlijst staan en die
bvb. helpen tijdens onze tentoonstelling of een andere activiteit) verzekerd voor burgerlijke
aansprakelijkheid.
Het lidgeld van Fotoclub blijft behouden op slechts € 15.
Hoe actiever je bent, hoe meer je daarvoor terug krijgt.
Denk maar aan de subsidiëring van foto-uitstappen, deelname aan externe wedstrijden, etentje en de volledig
gratis nieuwjaarsreceptie.
Bovendien nodigen we regelmatig gastsprekers uit (die niet altijd goedkoop zijn).
De meeste leden hebben hun lidgeld reeds betaald, waarvoor dank. Wie het lidgeld nog niet betaald heeft,
verzoeken we vriendelijk dat zo vlug mogelijk te doen.
Betaling van het lidgeld voor 2019 kan door overschrijving van € 15 op rek . BE50 9799 7643 2418 van
Fotoclub Toreke, Koestraat 56, 2270 Herenthout.

Activiteiten
*di 08/01: -Bestuursvergadering
-FgA-Vorming: Indra Laenens: Fotograaf maar ook model
Zonneputteke, Zoersel, € 3
*di 15/01:

NIEUWJAARSRECEPTIE
voor al onze leden en hun eventuele partners
in GOC Ter Voncke in lokaal 10 (vlak tegenover ons lokaal).
Traditiegetrouw trakteren we jullie op een worstenbrood of een appelbol

Ook de dranken zijn gratis.
(worstenbrood of appelbol enkel voor wie effectief aanwezig is)
Gelieve uiterlijk dinsdag 8 januari 2019
jullie keuze voor worstenbrood of appelbol door te geven aan de secretaris:
0496/50 88 64 of marceldielens@telenet.be.
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten.

*zaterdag 19 januari 2019: Samen naar het

UITREIKINGSGALA
van de CULTUURPRIJS,
de JEUGDDUIM
en de TROFEE VAN VERDIENSTE
GOC Ter Voncke vanaf 19u.
De gemeente trakteert met gratis drankjes en hapjes.
Wil je graag meegaan naar het uitreikingsgala, geef dan uiterlijk 13 januari een
seintje aan Marcel (0496/50 88 64 of marceldielens@telenet.be).
We zijn bovendien op zoek naar fotografen die het gebeuren mee in beeld willen
brengen (op vraag van de gemeente). Wil je helpen, laat dat dan ook weten.

*di 22/01: 3de Fotoforum: kleur

*za 26/01 om 20u.: Samen naar toneel:

(7 deelnemers ingeschreven) (€ 10)
*di 29/01: 3de Fotoforum: monochroom
*di 05/02: -3de Fotoforum: digitale beelden
-Presentatie: Creative commons-licenties en library-muziek (Don)
*di 12/02: Bestuursvergadering
*di 19/02: Inleveren werken voor de 3de Clubwedstrijd (zal gejureerd worden door Kon. Focus
Meerhout)
*di 26/02: Gastspreker: NICK HANNES
Nick Hannes is geboren in 1974 en woont in Ranst.
Hij studeerde aan de KASK in Gent, waar hij sinds 2008 ook les geeft.
Hij is vooral bezig met documentaire fotografie en heeft ook al enkele boeken op zijn actief.

Tentoonstellingen
Wil je samen naar een tentoonstelling rijden, geef dan een seintje aan de secretaris:
marceldielens@telenet.be of 0496/50 88 64
*Iso-2400 Mol: Fotosalon met digitale reeksen op groot scherm
CC ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Zaterdag 5 en zondag 6 januari 2019
Zaterdag 5 januari van 13-21 uur, projecties om 14-16-18-20 uur
Zondag 6 januari van 10 -18 uur, projecties om 11-13-15-17 uur
*Obscura Zoersel: Fotosalon 2019: Free
Zonneputteke, De Ster 1, Zoersel
Opening: vrij 18/01 om 20u.
Open: za 19/01: van 10u. tot 22u., doorlopend projecties
zo 20/01: van 10u. tot 19u., doorlopend projecties
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op vrij 18/01. Vertrek achter de kerk om 19u.15
*Fauna Flora Fotoclub Schoten: Natuurfototentoonstelling met digireeksen
Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61
Open: za 26/01: van 13u. tot 18u., projecties om 13u.30, 15u. en 16u.30
zo 27/01: van 10u. tot 18u., projecties om 11u., 13u.30, 15u. en 16u30

Meer info bij de bestuursleden:
Marcel Dielens, 0496/50 88 64, marceldielens@telenet.be
Don Dieltjens, 0476/ 47 14 84, don.dieltjens@telenet.be
Nadia Daneels, 0472/67 12 72, nadia.daneels@hotmail .com
Frank Van Laer, 0489/94 10 41, frank.van.laer@telenet.be
Bart Van Laer, 0479/70 82 00, bart.van.laer1@telenet.be

