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Het woordje van de
voorzitter
Beste leden,
Idd het is weeral zover, tegen dat jullie dit lezen zijn we weeral een jaartje gr...
Maar toch snel nog even stil staan bij 2017, het was een mooi jaar.
Quasi tentoonstellingen hebben we het zeker niet slecht gedaan. De Molen, De Geuzetorre, De Ballon waren
keer voor keer een mooi uithangbord voor onze club en zijn leden.
Dan hadden we gastsprekers zoals Marnix Van Marcke en Tom Museeuw die ons kwamen warm maken met
hun lezingen en ons inspiratie lieten opdoen om filters te leren gebruiken en kinderen te fotograferen.
Er waren ook andere zaken dit jaar, zoals de grote verhuis in september van het alom gekende Rozenhof, al
jaar en dag ons vertrouwde clublokaal, naar het OC De Ballon.
Dit was een grote verandering voor mij maar ook voor de meesten van ons, van een donker achterzaaltje
naar een frisse nieuwe locatie.
Dit met de bange gedachte: gaan we de trouwe oude leden kunnen bekoren want een oude boom is moeilijk
te verplaatsen en hoeveel kinderziekten zullen we ondervinden op deze nieuwe locatie, maar gelukkig viel dit
nog best mee.
Ook in het bestuur was er een kleine verandering: Martine die vertrok omdat ze met heel veel tegenzin mee
moet met de mobilhome van hare Walter en Dirk die zich terug wil bezig houden met het maken van foto’s.
Een oprechte dank voor de gepresteerde jaren.
Dit alles werd gelukkig heel goed opgevangen door Conny die zich helemaal op de barricades gooide en zich
vast bijt in het papierwerk van de club, net als Gerdy die de financiën onder handen neemt.
‘Voor 2018 ziet de toekomst er vreselijk uit’
Dit is het jaar dat de club 35 jaar bestaat en Andy en ik hebben de locatie MEC Staf Versluys bereid gevonden
om een grote tentoonstelling te houden.
Natuurlijk houdt dit foto’s in en hebben we die dus ook door de leden aangeleverd gekregen.
Er is ook nog de tentoonstelling in “De Molen” dit voor het 5 de jaar op rij en op ”Oostende Voor Anker”
nadat onze club jaren afwezig was.
Oostende Voor Anker was jarenlang het paradepaardje voor onze club, we zullen dit dan ook proberen in ere
te herstellen.
Daarom vraag ik de maximale medewerking aan jullie allemaal in het belang van onze club maar ook om jullie
kennis te tonen aan het grote publiek.
Allee zo vreselijk is het eigenlijk niet hé 😊?
Ik wens de leden te danken voor hun inzet het afgelopen jaar en ook de bestuursleden die achter de
schermen samen werken als een team om de club en de activiteiten in goede banen te leiden.
Verder wens ik jullie namens het voltallige bestuur al het beste en een heel goede gezondheid voor 2018.
Patrick,

2017 een jaar vol
veranderingen
Een nieuwe secretaresse:
Op 01 juni gaat Martine met pensioen en dus is ze veel op reis, en te veel
afwezig om het secretariaat nog te kunnen doen.
Maar vanaf nu neemt Conny deze taak op zich (met een klein hartje)

Een nieuw lokaal:
Vele jaren waren wij welkom in Brasserie Rozenhof, maar eind vorig jaar liet
Jean-Marie ons weten dat hij zijn lokaal wenst te verkopen en van een
welverdiende rust wil genieten. Er zat dus niets anders op dan op zoek te gaan
naar een nieuwe locatie. Het toeval wil dat er een nieuw dienstencentrum
gebouwd wordt in Oostende en wij hebben het geluk dat de donderdagavond
voor ons vrij is. Vanaf 01 september zullen onze vergaderingen doorgaan in
OC “De Ballon” Mansveldstraat 9, 8400 Oostende.

maar vooral met veel
fotoplezier.
In JANUARI is ons eerste thema Symmetrie een groot succes.

We eindigden deze eerste maand met een theorielesje over

Lightpainting

In FEBRUARI werd de les lightpainting omgezet naar de praktijk tijdens een workshop in ons lokaal.

Enkele leden oefenden daarna nog thuis.

Als thema van de maand kozen we voor Transport.
Er werden veel foto’s ingestuurd
van:

Transport op de weg,

Per
trein,

Op
Zee

En zelfs….

MAART
Van Gerdy en Patrick kregen we te horen hoe we creatief kunnen flitsen.
Om dit te oefenen spraken we af bij de Venetiaanse Gaanderijen.

Ons nieuwe thema werd

Creatief zelfportret

Deze foto’s werden gebruikt om de leden voor te stellen op onze volgende tentoonstelling.

APRIL, de nieuwe tentoonstelling komt dichterbij. De foto’s zijn gekozen en de
zelfportretten gemaakt.

Tijd voor Freddy om ons
nog eens te tonen hoe we
die moeten inkaderen.

Ook Gerdy geeft een
demonstratie

Zo zal het wel lukken!!!

Al deze voorbereidingen beletten ons niet om goede foto’s in te dienen voor het nieuwe
thema

Lente.

Spring is in the air

MEI een maand vol activiteiten
Marnix Van Marcke geeft ons een lezing over het gebruik van filters in landschapsfotografie.

Daarna volgt een workshop lange sluitertijden in Cadzand

We beginnen de maand met onze jaarlijkse tentoonstelling in de Molen. Het thema van dit jaar is natuur.
Het werd een druk en gezellig WE.

Met prachtige foto’s natuurlijk

Fotografische mijmeringen
Vroeger in mijn motortijdperk zette ik al vaker gedachtegangen op papier.
Nu met fotografie als hobby ben ik in feite nog maar een pril groen blaadje, maar een mens leert snel bij (tot nu
toe nog…).
Mede door een verstuikte enkel kan ik er niet op uit en ben ik zowaar aan de pc gekluisterd, vandaar het geschrijf
omtrent wat losse begrippen die me zowaar te binnen schieten.
Het is best mogelijk dat je binnen een bepaalde periode anders neerkijkt op de dingen dan wanneer je ze nu
beoordeelt, dat is trouwens evolutie. Ook ik bekijk en oordeel anders over foto’s en alles wat erbij hoort dan
pakweg vijf jaar geleden.
Hier ga ik dan met enkele vaststellingen:
Het merk waarmee je werkt is bijna nooit bepalend, de nieuwste (of duurdere) toestellen en lenzen zijn niet het
belangrijkste om een goede foto te maken, ze hebben (soms) alleen meer mogelijkheden. Ik heb al goede
liefhebbers ontmoet die met gewoon materiaal beter presteren dan anderen met zogenaamd topmateriaal.
Het is altijd beter één goede foto te maken dan honderd foto’s die minderwaardig zijn. Daarom moet je steeds
de lat hoger leggen, anders is er geen vooruitgang in met wat je bezig bent. Er is tenslotte niemand met
een fotografietalent op de wereld gezet, we hebben het allemaal moeten leren.
Soms krijg je bij het aanzien van een mooie foto de vraag met welk merk of welke lens is de foto tot stand
gekomen? In feite een nutteloze vraag want ik ben van mening dat het de fotograaf is die de foto maakt.
Slechte amateurs maken geen goede foto’s, ook niet met dure toestellen. Toen ik nog veel met techniek bezig was
heeft men mij ook nooit gevraagd met welk merk sleutel of schroevendraaier ik wat dan ook deed.
Ik was vroeger van oordeel dat het RAW formaat geen voordelen had, verkeerd zeg ik nu.
Zo zie je maar dat dit evolutie is, al dan niet door je aan te sluiten bij een club.
Ik stel ook vast dat iedere (ook goede) foto bewerking(en) ondergaat, maar hoe goed je ook overweg kan met
diverse programma’s, als het beeld slecht gemaakt is, mag je doen wat je wil.
Tenslotte nog wat gedachten over een onderwerp waar ik (soms) mee bezig ben: natuurfotografie.
Een grote telelens stilhouden is een hele karwei, daarom is een statief belangrijk en toch ontzie je het om dat mee
te sleuren. Hoe sterk je tele ook is, je komt altijd te kort en dus moet je dichterbij gaan. Veel dieren leven
voortdurend in doodsangst, daarom zijn ze zo op hun hoede voor gevaar. Voor hen komen bedreigingen van
andere wezens.
Jammer daarbij is dat in bepaalde natuurgebieden honden toegelaten zijn. Ze zijn niet bang van een boom, een
plant, een schuilhut of een …auto. Daarom is deze laatste een goede locatie, zolang je niet uitstapt (hier is een
rijstzak nuttig als extra steun).
Goede natuurfoto’s van dieren maak je niet als je zomaar een uurtje vrij hebt, de kwaliteit ervan vraagt uren
geduld.
Tenslotte vind ik het een beetje een clowneske vertoning als ik “echte” natuurfotografen ontmoet in
camouflagekledij van kop tot teen, inclusief lenzen en statief. Ik heb dan de neiging te vragen waar Rambo is. Ook
omdat ik van oordeel ben dat dit niet helpt.
Maar je hoeft nu ook niet in een fluovestje te paraderen. Gelijk welk dier heeft je al lang gezien (of geroken)
vooraleer jij hem opmerkt. Een roofvogel ziet het op en neerklappen van je camera spiegel en een hert hoort een
takje kraken op meer dan honderd meter afstand.
Willy Dumarey

En dan was er ook nog het thema van de maand:

Abstract

JUNI , de aanloop naar de zomer.
Het lesje portretfotografie wordt gevolgd door een workshop.
Pasfoto’s kunnen zeer teleurstellend zijn, waarom ze dan niet zelf maken? Deze opmerking was de
aanzet de workshop portretfotografie te richten op
het nemen van pasfoto’s van de leden.

Hoe zie ik er uit?

Is dat hier beter gelukt?

Zoals gewoonlijk,
niet fameus

Deze maand is het thema

Wind

en we hadden geluk het heeft gewaaid.

JULI-AUGUSTUS - Zomerpauze, maar toch veel activiteiten
Uitstap naar Gent
Onze veiligheid is
verzekerd, i.p.v. zijn
fototoestel brengt de
voorzitter Quira mee.

Ons zomerthema was

Vuurwerk

We worden verwelkomd
door 2
vriendelijke barmaids

De sfeer zit goed

De tortelduifjes genieten

Ja, ja,…
Waar
is de
tijd?

Het eten is overheerlijk

Je krijgt niet
alles hoor

SEPTEMBER
Het is zo ver, OC De Ballon opent

De voorzitter geniet duidelijk van de nieuwe locatie en Gerdy denkt “keep cool man”

Eerste les in het nieuwe lokaal: leer de menu instellingen kennen
De Canons en……

De Nikons

Tentoonstelling in De Geuzetorre

Thema

De klok tikt maar door
Zo donker zoveel later
De nacht is eindeloos
Tik tik tik het gaat zo snel
De wijzers draaien door
Het is een ritueel
Tik tik tik zonder klok is er geen tijd….

Tijd

OKTOBER: geen kermis maar Reclame

NOVEMBER: maak een Vierkante foto

Weer een lesje oefenen: workshop “Actie en beweging”

DECEMBER: Kerstverlichting

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

Email-telefoon

Voorzitter

Decoo Patrick

decoo.patrick@gmail.com
0499/810426

Ondervoorzitter
Verantwoordelijke Cultuurraad

Vanmaele Andy

vanmaeleandy@hotmail.com
0474/596691
059/708157

Penningmeester

Depuydt Gerdy

depuydt.gerdy@skynet.be
0495/889727

Publiciteit & materiaalbeheer

Derycke Freddy

fred.derycke@telenet.be
0494/083749
059/700207

Webmaster

Impincs Serge

s.impincs@gmail.com
0497/082590
059/439764

Secretariaat

Janssens Conny

conny_janssens@telenet.be
0477/258785

Ere voorzitter

Ackein Fernand

ferrevanstene@telenet.be
0477/248808

Clubgegevens:
Clublokaal: OC De Ballon – Mansveldstraat 9, 8400 Oostende
Stichtingsjaar 1983
Aangesloten bij W.V.F.D. nr 7032 en C.V.B. nr 103
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 19:30 uur tot ongeveer 22:30 uur, uitzonderingen op de
regel zijn: sluitingsdagen lokaal, vakanties. De leden zijn welkom vanaf 19:30. 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 het CVB. (Nieuwe regeling vanaf 2018)
Dit biedt tal van voordelen waaronder een verzekering BA.
Het lidmaatschap voor het werkjaar 2018 is als volgt vastgelegd:
Prijs lidmaatschap: € 40.Elk CVB lid kan gebruik maken van een aantal voordelen. Voor details verwijzen we naar de website van CVB.
WEDSTRIJDEN:
We doen af en toe mee aan de meest gangbare wedstrijden van de W.V.F.D. en C.V.B. 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.
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 CVB 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.
Voor het Bestuur
Patrick Decoo
Voorzitter
Oostende 01 januari 2018

2017 is afgesloten

Tot ziens in 2018
voor meer
FOTOPLEZIER

