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Het woordje van de voorzitter

Beste leden

Eerst en vooral de beste wensen en een gezond 2019.
Welkom aan de nieuwe leden.
Het is weer zover. De nachten zijn langer, de dagen korter.
Kerstbomen, kerstlichtjes, kerststalletjes alom het jaar is weer om.
2018 ging een vreselijk jaar zijn. Fototentoonstellingen en nog eens fototentoonstellingen.
Maar het was niet altijd kommer en kwel.
Er was veel zon, heel veel zon.
Ons vreselijk punt: de tentoonstellingen
MEC Staf Versluys dit voor ons 35 jaar bestaan,
na vele jaren afwezigheid terug een oude bekende Oostende voor anker,
de vaste waarde voor de vijfde keer op rij De Molen en
de nieuwkomers Buren bij kunstenaars en De Schaperye.
Hierbij een dank aan de leden en bestuursleden voor hun inzet.
Het jaar was goed gevuld met lesjes, gastspreker, uitstappen en workshops.
Voor 2019 voorzien we opnieuw een goed gevuld programma.
Voor de bestuursleden een hele klus om steeds iets nieuws uit de mouw te toveren. Maar
dit doen we veel plezier
Patrick

HET BESTUUR:
Het bestuur probeert niet alleen de werking van de club in goede banen te leiden, het staat
ook open voor eventuele voorstellen en klachten die de leden zouden kunnen hebben.
Alle leden kunnen zich steeds richten tot de bestuursleden, die hun voorstellen en/of
klachten zeker zullen bespreken op de bestuursvergadering.
Bestuurssamenstelling:
Functie

Naam

Voorzitter

Decoo Patrick

Ondervoorzitter
Penningmeester & Webmaster

Depuydt Gerdy

Publiciteit & materiaalbeheerder

Derycke Freddy

Secretaresse
Verantwoordelijke Cultuurraad

Janssens Conny

Email-telefoon
decoo.patrick@gmail.com
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Clubgegevens:
Clublokaal: OC De Ballon – Mansveldstraat 9, 8400 Oostende
Stichtingsjaar 1983
Aangesloten bij W.V.F.D. nr 7032 en Breedbeeld.
Website: www.fotoclub-terstreep.be
Email: fotoclub.terstreep@gmail.com
Bank: Argenta: IBAN: BE70 9796 5196 8125
BIC: ARSPBE22XXX
BIJEENKOMSTEN:
Onze bijeenkomsten vinden in principe wekelijks plaats, op donderdagavond vanaf 19u30 tot
ongeveer 22u30, uitzonderingen op de regel zijn: sluitingsdagen lokaal, vakanties. De leden
zijn welkom vanaf 19u30. Er wordt stipt gestart om 19u45!
Onze programmakalender is te volgen op de website.
Deze clubavonden gaan door in OC De Ballon, Mansveldstraat 9, 8400 Oostende.
Er wordt een bedrag van 6,-euro gevraagd aan elk lid voor de consumpties gedurende de
bijeenkomsten (indien de consumptie dit bedrag overschrijdt zal meer worden gevraagd).
Bij aankomst wordt verwacht dat elk lid betaalt bij de verantwoordelijke. De leden ontvangen
2 drankbonnetjes.
Er wordt gevraagd aan de leden om wekelijkse max. 5 foto’s in te dienen, daaruit kiezen we
samen de foto’s die op de website mogen komen. De inzendingen voor de themaonderwerpen
wordt beperkt tot max. 5 foto’s per lid.
Deze moeten ten laatste op dinsdagavond doorgestuurd worden via de link “inleveren foto’s”
op de website onder het tabblad foto’s. Liefst in JPEG en in volle resolutie of voor de
fullframers via een bestand dat niet groter is dan 8 MB.

De beelden dienen volgende naam te dragen: Initialen_titel (alles aan elkaar)
Vb. FD_zonsondergang of FD_THEMA_zonsondergang voor themafoto's. ALTIJD eerst de
initialen.
Er zullen geen foto’s op de website geplaatst worden zonder akkoord van de leden.
De portfolio mag maximaal 40 foto’s per lid bevatten. Indien er meer op staan worden de
oudste foto’s verwijderd.
Leden die een eigen website hebben mogen vragen om een link te plaatsen op de website van
de club. Enige voorwaarde: zet op je eigen website ook een link naar “Fotoclub Ter Streep”.
LIDGELDEN:
De club is aangesloten bij Breedbeeld.
Dit biedt tal van voordelen waaronder een verzekering BA.
Het lidmaatschap voor het werkjaar 2019 is als volgt vastgelegd:
Prijs lidmaatschap: € 40.Elk Breedbeeld lid kan gebruik maken van een aantal voordelen. Voor details verwijzen we
naar de website van Breedbeeld.
WEDSTRIJDEN:
We doen af en toe mee aan de meest gangbare wedstrijden van de W.V.F.D. en Breedbeeld
waarbij de leden hun werken via ons secretariaat kunnen opsturen. Leden die zelf hun werk
insturen moeten dit meedelen aan de club en hun foto’s tonen. Er zijn geen verplichtingen
om deel te nemen aan de wedstrijden
VRIJE INITIATIEVEN:
Clubleden kunnen naar eigen interesse en tijd participeren in verschillende initiatieven die,
ofwel door henzelf of het bestuur of door andere leden worden voorgesteld.
Wij vragen aan de leden die fototentoonstellingen bezoeken of aan workshops deelnemen
om de formulieren voor de subsidies te laten invullen.
Aan de bestuursleden die een cursus i.v.m. fotografie volgen, vragen wij een attest hiervan
te geven aan het secretariaat.
Dit is van belang voor het bedrag dat zal toegekend worden aan onze club door het
stadsbestuur.
De formulieren voor de subsidies zijn te bekomen bij het secretariaat. Er is ook een
exemplaar bij dit boekje gevoegd.
De attesten en ingevulde formulieren worden verzameld door het secretariaat.
UITSTAPPEN:
Bij uitstappen wordt overeen gekomen dat de mederijders een vergoeding betalen aan de
eigenaar van de auto.

Wat hebben we gedaan in 2018
Activiteit
Do 11/01/18
Vr 12/01/18

Opstellen expo MEC Staf Versluys + Nieuwjaarsreceptie
Vernissage expo MEC Staf Versluys 13/01- 10/02

13-14/01/18

Uitstap: Venetiaanse maskers in Brugge

Do 18/01/18

Les: Compositie

Do 25/01/18

Workshop: Compositie

Do 01/02/18

Eerste selectie voor De Molen, foto’s workshop

Do 08/02/18
Do 22/02/18

Bespreking themafoto’s Wolken en nieuw thema Pasen
+ les: opslaan foto’s voor afprintgrootte
Tweede selectie voor De Molen

Do 01/03/18

Bespreking week en webfoto's

Do 08/03/18

Bespreking themafoto’s en nieuw thema Water

Do 15/03/18

Les: Het histogram + selectie OVA

Do 22/03/18

Laatste selectie voor De Molen + lesje inkaderen

Za 07/04/18

Lezing Lieven Coudenys - Sportfotografie

Do 19/04/18

Les: High en Low key fotografie

Do 26/04/18

Workshop: High en Low key fotografie

Vr 27/04/18

Ophangen foto's in de molen

Za 28 - Zo 29/04/18

Tentoonstelling in De Molen

Do 03/05/18

Bespreking foto’s workshop, themafoto's en nieuw thema Keukengerief

Do 10/05/18

O.L.H Hemelvaart en tentoonstelling OVA ( 10-13/05 )

Do 17/05/18

Les: Kleurcontrast in de (compositie) natuur

Do 24/05/18

Workshop: Kleurcontrast in de (compositie) natuur

Do 31/05/18

Bespreking foto's workshop en OVA foto's

Do 07/06/18

Les: Scherptediepte

Do 14/06/18

Workshop: Scherptediepte

Do 21/06/18

Bespreking foto's workshop

Do 28/06/18

Bespreking thema en webfoto's – nieuw thema Vakantie

Do 06/09/18

Bespreking themafoto’s en nieuw thema Licht

Do 13/09/18

Les: Avond en nachtfotografie

Do 20/09/18

Bespreking donderdag en webfoto's

Do 27/09/18

Les: Zwart - wit fotografie

Do 4/10/18

Bespreking themafoto's en nieuw thema Humor

Do 11/10/18

Workshop: Avond en nachtfotografie

Do 18/10/18

Bespreking donderdag en webfoto's

Za 20 – Zo 21/10/18

Buren bij kunstenaars

Do 25/10/18

Workshop: zwart - wit fotografie

Do 1/11/18

Allerheiligen + uitstap fotograferen van de fore

Za 03/11/18

Vernissage Tentoonstelling OC De Schaperye

Do 8/11/18

Bespreking workshop, themafoto’s en nieuw thema Juwelen

Do 15/11/18

Bespreking workshop, donderdag en webfoto's

Do 22/11/18

Les: Het zone systeem

Do 29/11/18

Workshop: Fotograferen volgens het zone systeem

Do 06/12/18

Bespreking workshop, themafoto’s en nieuw thema Silhouetten

Do 13/12/18

Les: Timelaps

Do 20/12/18

Bespreking week en webfoto's

Nieuwjaarsreceptie

Januari - Februari
Tentoonstelling MEC Staf Versluys

Uitstap Venetiaanse maskers te Brugge

Workshop

Maart - April

Workshop High en low key

Tentoonstelling De Molen

Mei - Juni

Oostende
voor
anker

Juli - Augustus
Jaarlijkse BBQ

September – Oktober
Workshop
Avondfotografie

Zwart – wit avondfotografie

Cultuurmarkt

Uitstap naar de kermis

*
*
*
*
*
*
*
*

November - December
Tentoonstelling in De Schaperye

WOLKEN

PASEN

WATER

BEWEGING

KEUKENGERIEF

Vakantie

LICHT

HUMOR

JUWELEN

-

Het jaar is als een druiventros:
driehonderd vijfenzestig bessen…
De dwaze snoept er maar op los,
de wijze trekt hun op flessen!
Heel veel blijheid dus om wat er straks
nieuw en onverwacht is…

Heel veel diep geluk ook om wat straks
trouw en zacht is…
Heel veel hoop tenslotte om wat nog
onvolbracht is!

Welgemeend een voorspoedig,
gezond en succesvol

2019

Wat verwachten we in 2019

(is vatbaar voor wijzigingen)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
Art. 1
Alle aangesloten leden verbinden zich er toe zich aan het huishoudelijk reglement te
houden.
Het maximum aantal leden van de club wordt beperkt tot 30 werkende leden. Het bestuur
kan het aantal wijzigen.
Onder werkend lid wordt verstaan iemand die regelmatig de clubbijeenkomsten bijwoont en
volledige medewerking verleent in alle opzichten.
Art. 2
Jaarlijks wordt ten minste 1 algemene ledenvergadering gehouden.
Art. 3
Het jaarlijks lidgeld wordt door het bestuur bepaald. Er kan mits akkoord van de leden een
kleine geldelijke bijdrage gevraagd worden om de kosten aan een bepaalde organisatie te
helpen dragen.
Art. 4
Het fotowerkjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december, tijdens de zomervakantie
(juli en augustus) zijn er geen wekelijkse vergaderingen. Het staat de leden vrij om samen te
komen voor gezamenlijk foto-uitstap of bezoek aan een evenement.
Art. 5
Een kandidaat kan pas lid worden na minimum 3 vergaderingen bijgewoond te hebben en na
een positieve evaluatie van het bestuur en het betalen van het lidgeld.
Art. 6
Voor, tijdens en na een evenement wordt van de leden volledige medewerking gevraagd in
alle opzichten.
Art. 7
Tijdens een fototentoonstelling georganiseerd door de fotoclub Ter Streep worden de
prijzen van de tentoongestelde foto’s met of zonder kader door het bestuur vastgelegd.
Wanneer een verkoop doorgaat dient de eigenaar van de foto 10% van de som over te
dragen aan de clubkas, dit als tussenkomst in de kosten van de organisatie.
Art. 8
Foto’s die in aanmerking komen voor een tentoonstelling worden eerst gecontroleerd op
hun kwaliteit.
Er wordt gestreefd naar eenvormigheid van de kaders wat betreft vorm, afmetingen en
kleur. Momenteel hebben de kaders een formaat van 63 x 53. In bepaalde gevallen kan het
bestuur een afwijking van deze afmetingen toestaan.

Art. 10
Ieder lid is gemachtigd een fotosessie, een tentoonstelling of een uitstap te organiseren
buiten het bestuur om, en kan gebruik maken van diensten en materiaal, mits goedkeuring
van het bestuur.
Het materiaal is en blijft eigendom van de club. Het materiaal kan enkel en alleen in
bruikleen gegeven worden na ondertekening van een akkoord en mits toestemming van het
bestuur. Het materiaal moet duidelijk omschreven worden evenals de periode van bruikleen
en de datum van teruggave. Een verlenging kan bekomen worden met toestemming van het
bestuur.
Art. 12
Alle geschillen en andere problemen worden in alle sereniteit binnen het clubbestuur
opgelost, rekening houdend met de statuten en het huishoudelijk reglement.
Is er geen oplossing, dan kan de wet, in de brede zin van het woord, geraadpleegd en/of
toegepast worden. Er mogen ook juridische stappen ondernomen worden.
Art. 13
Jaarlijks, voor het begin van een nieuw fotowerkjaar, zal het bestuur de werking van de
leden evalueren. Er zal nagegaan worden of er iemand de club nadeel berokkend heeft, in
gelijk welke mate: werking, gedrag, onverenigbare handelingen, (dit alles in de breedste zin
van het woord).
Indien dit het geval is wordt zijn lidmaatschap niet verlengd en wordt dit lid uitgesloten uit
de club.
Art. 14
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of incidenten, ook niet voor
materiële- of andere schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door
eender welk lid alsook door andere bezoekers, gasten of vrijwilligers van fotoclub Ter Streep.
Dit tijdens uitstappen, workshops, tentoonstellingen of eender welke activiteit
georganiseerd door de fotoclub.
Door aansluiting bij BREEDBEELD heeft elk lid een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
met rechtsbijstand en een polis lichamelijke ongevallen.
Art. 15
Het huishoudelijk reglement kan te allen tijde aangepast en gewijzigd worden door het
bestuur.
Art. 16
De leden kunnen altijd inzage krijgen in het huishoudelijk reglement.
Art. 17
Ieder lid verklaart een exemplaar van het huishoudreglement ontvangen te hebben en
hiermee akkoord te gaan.
Het Bestuur
Oostende 01 januari 2019

Op naar een gezellig samenwerkend 2019

Woorden kunnen teder zijn
vol liefde zoet gefluister
een hart van dit gevoelen vol,
stroomt over als je luistert
Woorden, we moeten er wat meer op letten
wat meer bewust zijn van hun bereik
ons hart wat meer aan het woord laten komen
dan spreken onze mond en ons hart tegelijk!

Santé

