Programma januari – februari 2019
do. 03 jan.

- Nieuwjaarsreceptie, aanbetalen lidgeld 2019 = 20 € eerste lid van de familie,
voor het 2e en de volgende inwonende leden van een familie, studenten, niet
actieve partners van een overleden lid betalen 10 €.
-Legimitatiekaart Breedbeeld 10€ (niet verplicht).

wo. 09 jan.

- ledenvergadering K.A.V.F., Nieuwjaarsreceptie,
prijsuitreiking K.A.V.F. Reis Rijsel.

do. 10 jan.

- Financieel verslag 2018, Nazicht door: Paul en Cor.
- meedelen werkopdracht, bespreking 31 maart.
- Fotoforum, wie brengt ter bespreking werken mee.

do. 17 jan.

- Wat en hoe met ons 70e fotosalon (wedstrijd bewoners, reeksen, speciallekes etc.)
- Wat met Verenigingenmarkt en Brabosalon.

za. 19 jan.

- Prijsuitreiking Interclub wedstrijd om 20 uur in het Clubhuis
Pertsgad, Wetenschapsstraat 3 te Boom.

zo. 20 jan.

- Jaarlijkse koekenbak vanaf 15u 30 ( zie uitstapkrant (De).

do. 24 jan.

- Eerste visie 3e kringwedstrijd, onderwerp “Vrij” Jury: Close Up St. Niklaas.

do. 31 jan.

- Lesavond: Initiatie onone Photoraw Software Door Marc De Schrijver.

do. 07 feb.

- Binnenbrengen foto’s en digi’s 3e wedstrijd onderwerp “Vrij”.
- Voorstellen, volgend programma.

wo. 13 feb.

- ledenvergadering K.AVF, Algemene jaarvergadering.

do. 14 feb.

- We trekken er op uit voor een avondje nachtfotografie op de Groenplaats en
omgeving.

do. 21 feb.

- 1e visie 4e kringwedstrijd onderwerp “ groen en of rood, zwart en of wit)
jury: Fodiac Aartselaar.

vr. 22 feb.

- Opstellen verenigingenmark in Depot Deluxe tussen 10 en 12 uur.

za. 23 feb.

- Opstellen verenigingenmark in Depot Deluxe tussen 14 en 16 uur.
- Jurering Brabo in ’t PC’ke 9 tot c.a. 16u30

zo. 24 feb.

- Verenigingenmarkt in zaal Depot Deluxe 11 tot 18 uur (zelfde dag afbreken)
deuren om 8 uur bescheiden ontbijt tussen 9 en 10u 15 voor standhouders.

do. 28 feb.

- jurering 3e wedstrijd “vrij onderwerp” door Close up St. Niklaas.

do. 07 mar.

- Bespreken low key foto’s opgenomen tijdens de werkavond op 20 dec.
- Bespreken van avondopnames opgenomen op 14 feb.
- Vertonen samengestelde beelden (werkopdracht) graag met een woordje uitleg.
Buiten onze wil om kan het soms nodig zijn ons programma aan te passen,
hou hiervoor uw mails in de gaten.

