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Activiteiten
*di 13/07: Bestuursvergadering
*di 31/08: 1ste Fotoforum: CP en DB
*di 07/09: 1ste Fotoforum: M
*zo 12/09: Foto-uitstap: Vallei van de Lesse: kerken, kapelletjes en abdijen
Traject: Houyet / Montgauthier / Forzée / Navaugle / Frandeux / Laloux / Briquemont / Rochefort / Hansur-Lesse / Belvaux / Auffe / Genimont / Lavaux-Sainte-Anne / Revogne / Pondrome / Beauraing /
Martouzin / Neuville / Hour / Houyet

Houyet: chateau de Noisy

Martouzin-Neuville

*di 14/09: -Bestuursvergadering
-FgA-Vorming: Fotografie tussen, op en naast de lijntjes: Gastspreker Robert Biesmans
Zonneputteke Zoersel, inkom € 3
*di 21/09: Inleveren

werken 1ste Clubwedstrijd

54ste Foto- en digitentoonstelling
in GOC Ter Voncke
van vrijdag 13 tot en met zondag 15 mei 2022

Jaarlijkse Algemene Vergadering
van dinsdag 6 juli 2021
Aanwezig:
Marcel Dielens, Nadia Daneels, Frank Van Laer, Dis Van Tendeloo, Paul Verlent, René Verwimp, André
Oorthuys, Koen Van Laer, Nathalie Caekaert, Staf Palmans, Bart Van Laer, Julien Bouwen, August
Balemans, Willy Van Tolhuyzen, Stefan Van Loock
Verontschuldigd: Joris Peeters, Marleen Rondelez, Greet Verstrepen, Herman Vansweevelt, Julien
Verwerft
Verslag:
1. Verwelkoming door de voorzitter:
We zijn enkele weken geleden opnieuw gestart met vergaderen. De aanwezigheid van de leden
was nog beperkt. We hopen in september deftig te kunnen starten. Normaal verhuizen we in de
loop van september naar ons nieuw lokaal (Markt 21).
2. Kasverslag:
De penningmeester leest het kasverslag voor.
De kastoestand is zeer gezond. We verwachten wel dat we uitgaven gaan hebben voor ons
nieuw lokaal (o.a. beamer en TV-scherm).
We gaan nog € 500 krijgen van Breedbeeld voor de aankoop van de FgA-panelen (ter
compensatie van het niet meer kunnen huren van de Breedbeeld-panelen).
3. Lidgeld 2022: blijft € 20
4. Locatie en data 54ste Foto- en digitentoonstelling:
GOC Ter Voncke
Vrijdag 13 mei tot en met zondag 15 mei 2022
5. Fotoforums en clubwedstrijden:
De besprekingen van de foto’s tijdens de forums gaat veel grondiger gebeuren. We hebben het
dan zowel over positieve punten als over zaken die verbeterd kunnen worden.
We gaan de jurerende clubs vragen om punten te geven tussen 5 en 10 en ook aandacht te
hebben voor positieve elementen. Ze mogen zich niet beperken tot het zoeken naar fouten.
1ste forum: di 31/08: CP + DB, di 07/09: M 1ste CW: di 21/09 uitslag 1ste CW: di 19/10
2de forum: di 26/10: CP + DB, di 02/11: M 2de CW: di 16/11 uitslag 2de CW: di 21/12
3de forum: di 25/01: CP + DB, di 01/02: M 3de CW: di 15/02 uitslag 3de CW: di 15/03
6. Subsidiëring externe wedstrijden en foto-uitstappen:
Uitgaven externe wedstrijden: € 508,50
Er werd aan 10 externe wedstrijden deelgenomen door in totaal 10 leden. Het aantal deelnemers
varieerde van 2 tot 8. Voor de uitslagen (aanvaardingen) verwijzen we naar de mails die door Dis
aan alle leden gestuurd worden.
Omdat er ook enkele wedstrijden waren waarvoor er geen deelnemers waren, gaan we het
aantal wedstrijden beperken ( 1/maand), zodat er hopelijk per wedstrijd meer deelnemers zijn.
Dis wordt bedankt voor de uitstekende organisatie van de deelname aan externe wedstrijden.
Uitgaven foto-uitstappen: € 0, omdat er wegens corona geen enkele uitstap doorging.
7. Planning activiteiten:
Het bestuur is volop bezig met de planning van de activiteiten.
Gastspreker Ingrid Vekemans (Macrofotografie) hebben we opnieuw vastgelegd voor di 30/11
(gedeeltelijk gesubsidieerd door Breedbeeld).
We proberen ook met Luc Stalmans een nieuwe datum af te spreken (waarschijnlijk niet op
dinsdag).
Suggesties voor activiteiten zijn gedurende het hele werkjaar welkom.
Misschien geven we in het najaar opnieuw een fotografiecursus.
8. Varia / Rondvraag:
*Nadia kreeg een vraag van Kempens Karakter om de collectie van Heemkring Sandelijn te
fotograferen (juli en september). Kandidaten gevraagd!
*Nadia vraagt ook de enquete van de gemeenten van Neteland over de cultuurbehoeften in te
vullen (mail reeds verstuurd).

*Marcel meldt dat de cursisten van de cursus fotografie van HIK een openluchttentoonstelling
houden, o.a. in Herentals (kasteel Le Paige) op za 31/7 en zo 1/8. Komt in de Nieuwsbrief van
juli.
*Als er kandidaten zijn om Shoot in digitale versie te ontvangen, kunnen die zich melden bij
Marcel.
*We gaan volgend jaar ook een online-versie van onze tentoonstelling organiseren, waarschijnlijk
na onze tentoonstelling in GOC Ter Voncke.
9. Bestuursverkiezing:
Nadia Daneels en Frank Van Laer zijn automatisch herverkozen omdat er geen andere kandidaturen binnenkwamen.

Tentoonstellingen
*

nog tot 30 september 2021
in de straten van Pelt.
Meer dan 300 fotografen tonen hun werk.

*Fototentoonstelling in openlucht!
Maar liefst 18 cursisten van CVO HIK Geel en Westerlo stellen samen met hun leraar Geert
Mertens – MeTTeS hun beste foto's tentoon tijdens een coronaproof openluchttentoonstelling.

Herentals - Kasteel Le Paige
•
•

zaterdag 31 juli '21 van 10u. tot 19u.
zondag 1 augustus '21 van 10u. tot 19u.

Contact: info@toreke.be
verantw. uitgever: Marcel Dielens, Schoetersstr. 83, 2270 Herenthout

