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Beste Vidfo vrienden,
Bijeenkomst maandag 12 december: laatste bijeenkomst van 2016
Ja, we zijn weeral aan de laatste bijeenkomst van 2016.
En we gaan er een gezellige eindejaarsbijeenkomst van maken met een hapje en een drankje.
Maar dat wil niet zeggen dat we niets anders gaan doen.
Ge weet wij zijn als club lid van het Centrum voor Beeldverwerking. Ook zijn diverse leden via
Vidfo lid van het CvB. Maar wat betekend dit voor ons als club??
Wat is het voordeel om persoonlijk lid te zijn van het CvB? Is dat voor mij nuttig?
Vele vragen die wij proberen te beantwoorden.
Tijdens de fototentoonstelling waren enkele presentaties te zien en daar was ook zeer veel
belangstelling voor. Maar hoe maakt ge zo een presentatie?
Ook zal een voorbeschouwing te zien zijn van het Vidfo experimentele filmpje.
Dus ge ziet het wordt een drukke Vidfo avond waar we zowel de video als de foto leden verwachten.
Zoals reeds gemeld nemen August Daems en Walter Verelst ontslag uit de raad van bestuur van onze
VZW. Dus wij hebben nieuwe bestuursleden nodig. We werken ijverig aan een nieuwe (jongere?) en
dynamische bestuursploeg, zijt ge kandidaat om hiervan deel uit te maken, meldt dit nog deze week.
Ook het “Reglement van inwendige orde” of RIO zal aangepast worden, want dat is zeker nodig.
Verder willen wij volgend jaar extra activiteiten plannen. Voorstellen??
Problemen of voorstellen laat dit even op voorhand weten via vidfo@vidfo.be, wij zoeken dan het
nodige antwoord.
Voor 2017 zijn volgende datums voorzien:
video
foto
16/1
30/1
13/2
27/2
13/3
27/3
10/4
24/4
8/5
22/5
12/6
26/6
21/7 Vidfo BBQ
11/9
25/9
9/10
23/10
13/11
27/11
11/12
Jaarfeest Vidfo zaterdag 11 maart 2017,
trip naar Reil van maandag 28 augustus tot donderdag 31 augustus.
Groetjes
Wim en Julien
vidfo@vidfo.be

