Programma september - oktober 2020
do. 03 sep.

- Binnenbrengen foto’s voor Benevisie: 2 kleur, 2 mono van prima kwaliteit,
opzetkarton of P.P. 40x50 cm. Nog nooit aanvaard in Brabo of Benevisiewedstrijd.
- Toonmoment themareeksen (bij voorkeur met muziek).

wo. 09 sep.

- K.A.V.F. vergadering, gastspreker: ???

do. 10 sep.

- Definitief binnenbrengen themareeksen.
- Algemene jaarvergadering met (her)verkiezing van het bestuur, iedereen is bij
deze dringend uitgenodigd de vergadering bij te wonen.
- Namen van nieuwe kandidaat bestuursleden worden ingewacht tot drie september
bij de voorzitter.

do. 17 sep.

- Eerste visie, eerste kringwedstrijd 2020-’21 onderwerp vrij. Jury: Argus Boom.

zo. 20 sep.

- Uitstap, zie Uitstapkrant

do. 24 sep.

- Organisatie en taakverdeling salon.

do. 01 okt.

- Eerste visie interclubwedstrijd 2021 max. 7 beelden per persoon geplaatst in een
canvas van 1920 x 1200 pixels.
Iedereen wordt gevraagd deel te nemen aan de interclubwedstrijd.

do. 08 okt.

- Binnenbrengen eerste kringwedstrijd vrij onderwerp.
- Generale repetitie salon.

wo. 14 okt.

- 10 - 12 u. en 14 u. tot einde: Inkaderen foto’s fotosalon.
- K.A.V.F. ledenvergadering, gastspreker: ???

do. 15 okt.
vr. 16 okt.
za. 17okt.
zo. 18 okt.
ma 19 okt.
di 20 okt.

- Opbouw salon, bijeenkomst aan het PC’ke om 9 uur.
- Opbouw salon, aanvang om 9 uur in zaal Depot Deluxe.
- Opening salon, om 20 uur, samenkomst18u30 a 19uur.
- salon, open van 14 tot 23 uur
- salon, open van 10 tot 17u30, groepsmaaltijd 17u 30, afbouw salon 19 uur.
- Afbouw salon, vanaf 9 uur.
- 10 – 12 u. en 14 u. tot einde uitkaderen foto’s fotosalon.

do. 22 okt.

- Evaluatievergadering salon.

do. 29 okt.

- Jurering 1e wedstrijd vrij onderwerp. Jury Argus Boom.

do. 05 nov.

- Tweede visie interclubwedstrijd max. 5 beelden per persoon en definitief inleveren
3 beelden per persoon.

Alle vergaderingen gaan door voor zover we de voorgeschreven maatregelen ter
bescherming tegen- en verspreiding van het corona-virus - Covid 19 kunnen waarborgen.
Buiten onze wil om kan het soms nodig zijn ons programma aan te passen,
hou hiervoor uw mails in de gaten.

