
 

Koninklijke Fotoclub Westhoek Veurne 

Programma sept-okt 2022 
 

                                                                                                                                                                             foto: Frieda Schipman    

Beste clubleden, 

Na deze hete en droge zomer kunnen we weer eens onze  foto-gevoelige geesten 

samenbrengen tijden de eerste club-samenkomst. Er zijn weer heel wat evenementen en 

feesten door kunnen gaan tijdens de vakantie en ook reizen naar het buitenland was weer 

eenvoudiger. Dat zal wel allemaal mooie opnames voortgebracht hebben. De clubavonden 

zullen dus weer met prachtige beelden  opgefleurd worden. Om de “barriere “ tussen de 

groep “Fotovrienden” en de traditionele leden te verkleinen , worden de beide activiteiten  

in de agenda vermeld. Iedereen kan dus vrijblijvend en wederzijds aan alle activiteiten 

deelnemen 

 

Veel fotogenot vanwege het bestuur !!! 

 



AGENDA: 

 

Donderdag 1 september ism Fotovrienden: 

14.00 uur :Fotoshoot in het lokaal  

+++ 

Maandag  5 september: 

Verwelkoming leden en nieuwe leden. 

Vrij werk en probleemfoto’s. 

+++ 

Donderdag  15 september ism Fotovrienden: 

-Bezoek fototentoonstelling  Michiel Hendryckx in De Panne. 

-Fotobespreking vrij werk in het lokaal. 

+++ 

Maandag 19 september: 

-Top 5  reeks A.(zie reglement top 5) 

+++ 

Donderdag 29 september ism Fotovrienden : 

Fotografisch bezoek aan Lissewege. 

+++ 

Maandag 3 oktober: 

-Vrij werk  

-Foto’s clubwedstrijd  “WATER” 

+++ 

Donderdag 13 oktober ism Fotovrienden: 

Fotografisch bezoek aan een prachtig melkveebedrijf in Adinkerke met een fokkerijdroom (Zwa-

nebloem Holsteins). 

 

+++ 

Maandag 17 oktober: 

-Top 5 reeks B,(zie reglement top 5) 



+++ 

Donderdag 27 oktober ism Fotovrienden: 

Fotobespreking in het lokaal van de voorbije activiteiten. 

+++ 

Maandag 31 Oktober : 

9.20 uur: Fotouitstap  met de firma "Het Trekpaard" uit Oostduinkerke om 9u20, duur ongeveer 3 

uur.(paardevissers) ism fotovrienden. 

 16.00: Buitenshoot in Veurne met model(len). 

************************************************************* 

Lidgeld 2022-2023: 

Het lidgeld bedraagt  25 Euro en dient betaald te worden via overschrijving op 

rekening nr : BE73 7755 7422 4560 van Fotoclub Westhoek voor 1 oktober 2022. 

******************************************************** 

Reglement TOP 5: 

-Bestandsnaam : reeksnr-naam voornaam-fotonr.jpg 

 Bvb:   A-Meerschaert Willy-1.jpg,   A-Blieck Marleen-3.jpg ,   C-Vanbeveren Karine-5.jpg………… 

-Formaat verticaal 2160 px. 

-max kader van 3 px. 

-geen watermerk. 

-indien mogelijk  geen gelijkaardige foto’s. 

- Alle ingestuurde beelden worden vooraf ,samen met de maker, op de vergadering besproken. 

- Hierna worden 2 beelden per inzender door de aanwezige leden geselecteerd. 

-Deze geselecteerde beelden worden later gebruikt voor expo-diashow, website, FB…… 

-Insturen via Wetranfer aan willy_meerschaert@hotmail.com uiterlijk zondagavond voor de 

vergadering. 

******************************************************** 

Clubwedstrijd  2022-2023:  

Thema : WATER in al zijn vormen(druppels,zee,rivier,ijs,mist,stoom) 

Maximum 5 foto’s 

mailto:willy_meerschaert@hotmail.com


**************************************************************** 

 

Wandversiering: 

Je kunt nog altijd foto’s meebrengen om op te hangen aan de “waslijn” in het clublokaal ! 

*************************************************************** 

Toeren en Loeren:(thema Georges Simenon) 

Voorzien op 16-17-18 DECEMBER 

*************************************************************** 

Activiteiten met fotomogelijkheden: 

 (clubbezoek gepland op vrijdag 14 oktober). 

https://www.belgiumdigital.com/event/171904/belgiumdigital-op-photo-days-2022/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fotokot festival Oosterzele 

 

https://www.fotokot.online/festival 

**************************************************************** 

WVFD activiteiten                                         

24 september in Zedelgem: Workshop “Multimedia slideshows maken”  

22 oktober : fotografische herfstwandeling Lauwe 

**************************************************************** 



 

 

 
 


