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Activiteiten
Wegens de huidige coronamaatregelen kunnen onze vergaderingen voorlopig niet
doorgaan. De activiteiten die van eind november tot eind 2021 gepland waren
(Ingrid Vekemans en Luc Stalmans), worden verschoven naar 2022. We zullen
dan bijeenkomen in onze nieuwe locatie: Markt 21.
JEP Deurne heeft een beetje meer tijd nodig voor de jurering van onze 2de CW.
Zodra wij de uitslag binnen hebben wordt die naar de leden doorgestuurd.

Ledenhernieuwing
2021 is bijna voorbij (en we zitten nog steeds met corona opgescheept). Toch wordt het stilaan
tijd om te denken aan de vernieuwing van het lidmaatschap van Toreke, o.a. omdat we de
ledenlijst moeten doorsturen naar Breedbeeld.
Dat is belangrijk voor de verzekering.
Leden van bij Breedbeeld aangesloten kringen (dus ook Kon. Fotoclub Toreke) zijn verzekerd
voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.
Bovendien zijn occasionele vrijwilligers ( familieleden en vrienden die niet op onze ledenlijst
staan en die bvb. helpen tijdens onze tentoonstelling of een andere activiteit) verzekerd voor
burgerlijke aansprakelijkheid.

Het lidgeld van Fotoclub bedraagt nog steeds € 20.
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).
Betaling van het lidgeld voor 2022 kan, graag voor eind december, door overschrijving van € 20
op rek . BE50 9799 7643 2418 van Fotoclub Toreke, Koestraat 56, 2270 Herenthout.
Wij hopen dat je ook in 2022 lid blijft.

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

Fotoclub Toreke verhuist
Op 27 december wordt het huurcontract voor onze nieuwe locatie op de Markt nr. 21 ondertekend. Dat
betekent dat we vanaf 28 december kunnen verhuizen (meer info daarover volgt).
Er zijn wel enkele veranderingen in het gebruik van het lokaal. Wij betalen € 15 per maand voor het
gebruik op de dinsdagen. Voor gebruik op andere dagen ( cursus, printen,…) betalen we € 5 per dag en
moeten dat vooraf aanvragen.
Op de overige dagen kan het lokaal niet gebruikt worden door andere verenigingen, maar wel door het
lokaal bestuur, de Herenthoutse adviesraden en de politieke fracties.
Het printen van foto’s gaan we zoveel mogelijk doen op dinsdag overdag. Printen op andere dagen blijft
wel mogelijk.

We wensen je een veilig en gezond 2022,
een jaar waarin de prettige dingen van het leven weer de bovenhand krijgen,
een jaar waarin we weer volop kunnen fotograferen
en foto’s bekijken en bespreken.
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