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Aan de VBF-clubs : 
- voorzitters 
- secretarissen 
- penningmeesters !

VBF-Nieuwsbrief 03 / 2014 !
Beste collega-fotografen, !
Mogen wij besluiten dat de VBF-workshop NATUURFOTOGRAFIE van zaterdag 29 maart 2014 een 
schot in de roos was ? Met in totaal 90 deelnemers, denken wij van wel. De evaluatieformulieren gaan 
geheel in deze richting. !
Maar de volgende activiteit staat voor de deur : photoshoot – uitstap met de collega-fotografen van 
onze VBF-clubs; met daarop aansluitend de provinciale wedstrijd.  
Hierop vooruitlopend : er zal slechts 1 thema zijn; nl “De Groote Oorlog” in ruime zin uitgebeeld, 
zonder beperking van locatie of opnamemoment. Doch onder Groote Oorlog wordt wel verstaan, de 
Eerste Wereldoorlog. Dit voor alle duidelijkheid.  
Wedstrijdreglement en sluitingsdatum volgen later. Voor deelname aan deze wedstrijd is CvB-
lidmaatschap vereist. !
Een ontmoetingsdag gaat door op zaterdag 17 mei 2014 (aanvankelijk was gemeld 10 mei, maar dit 
was helaas geen haalbare kaart). Bijeenkomst om 10:00 uur in de bovenzaal van Brasserie De 
Volksbond, Ieperstraat 26 te 8980 Zonnebeke. Het is een hele afstand rijden. Er zal koffie geschonken 
worden met 2 ontbijtkoeken. Jo Estercam zal ter plaatse uitgebreid informatie verschaffen (met 
beamerprojectie) over de vele mogelijkheden in de regio (geen gedrukte nota’s). Roger Hemeleers 
zorgt voor een groepsticket om daarop aansluitend het “Memorial Museum Passchendael 1917” te 
bezoeken. 
Dit is een bezoek met begeleiding van een gids. Het museum ligt op wandelafstand van de brasserie. !
Na het museumbezoek kan men vrij rondtrekken te voet, per fiets (zelf meebrengen natuurlijk) of per 
auto. Op www.vbfweb.be tab VBF-activiteiten is nu reeds enige basisinformatie beschikbaar gesteld. 
Uitgebreide informatie staat in het PDF-bestand “Uitstap naar de Frontstreek rondom Passendaal”, dit 
om zelf af te drukken’. Het beslaat 56 pagina’s ! Dus best slechts 1 exemplaar afdrukken per club of 
voor een groep samen rijdende personen. Wie nog meer achtergrondinformatie wenst kan ook het 
PDF-bestand “Eerste Wereldoorlog” bekijken (50 pagina’s). !
Voor het museum is het een zeer drukke periode; zij beperken het aantal bezoekers dat per keer binnen 
mag. Wij moeten daarom ons aantal deelnemers tijdig opgeven.  
Zodoende, inschrijven is verplicht. Het kan vanaf nu tot uiterlijk 5 mei.  

http://www.vbfweb.be


!
Wie kan inschrijven en deelnemen aan de VBF-uitstap ? 

- alle clubleden (met of zonder CvB-lidkaart) van de clubs aangesloten bij VBF, 
- alle CvB-leden die geen deel uitmaken van deze clubs. 

Hoe inschrijven ?  
- per e-mail aan de secretaris, 
- globaal per club, in 1 enkele mail, 
- met een namenlijst, 
- geen individuele mails, tenzij voor de individuele CvB-leden (zij moeten expliciet hun 

lidnummer vermelden). 
De secretaris zal de inschrijving bevestigen. !
Er wordt per deelnemer een bijdrage gevraagd van 5 euro. Bedrag, globaal per club te storten op de 
VBF-rekening IBAN: BE18 3300 3817 0665 - BIC: BBRUBEBB; op naam van Roger Hemeleers, 
Vriendschapsstraat 48 – 3090 Overijse. Vermelding: photoshoot, clubnaam, aantal deelnemers. 
Voor dit bedrag bezoekt men het museum en bekomt men koffie + koeken. !
VBF verzorgt verder geen catering. !
Met vriendelijke groeten, 
Namens de Raad van Bestuur, !!
Roland Van den Bossche 
Secretaris  


