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Mededeling Focus
Beste Leden
Deze flits beginnen we met niet zo goed nieuws. Reeds een jaar geleden kregen we bericht
van HR-Rail sociale werken met de vraag of we alle lokalen nog nodig hadden. Het huurgeld
was zeer hoog en bijna niet te verantwoorden. Na de zomer liep het dan volledig mis. HRRail wilde de hoge huurprijs niet meer betalen. Ludo is dan in de pen gekropen en heeft
meerdere personen aan geschreven en vergadering georganiseerd met de betrokken
diensten. Volgend jaar zouden wij het nationaal salon organiseren en om dit in goede banen
te leiden moesten we over lokalen beschikken. De vergaderingen leverde niets op en er zit
niets anders op om de lokalen te verlaten. Ook ons nationaal salon kunnen we daarom niet
meer organiseren en hebben overgedragen aan de fotoclub spoor van Brussel. We vinden
de houding van de spoorwegen, en vooral de verhuurder van de lokalen, beneden alle peil.
De ontspanning van de spoorweg bediende staat hiermee ter discussie. We krijgen het
gevoel dat dit de fles op moet en moet verdwijnen. Dit is een spijtige zaak waar het laatste
woord nog niet over gezegd is. Maar het goede nieuws is dat de Club verder blijft bestaan
op een andere locatie. Maar verder in de flits meer daarover.

Verslag fotoclubavonden:
Donderdag 5 september 2019: was de eerste ronde van drie donderdagen om de
foto’s te bespreken van de actieve leden die mee exposeerden aan ons fotosalon 2019
Aanwezig: Eddy Gebruers, Leo Geysels, Albert Grade, Ludo Van de Ven, Rik Wouters,
Werner Verheesen, Henri Van Beneden, Johannes Torfs, Marcel Nelis, Gill Lermusieau, Dirk
Helsen
Verontschuldigd: Leo Corluy, Wim corluy en Etienne Van Hees
Eerste clubavond na een deugddoende vakantie waar de temperatuur soms een beetje te
hoog was. Iedereen gaat met volle moed aan het werk want ons salon is dichtbij.
Donderdag 12 september 2019: was de tweede ronde van drie donderdagen om de
foto’s te bespreken van de actieve leden die mee exposeerden aan ons fotosalon 2019
Aanwezig: Leo Corluy, Wim Corluy, Eddy Gebruers, Leo Geysels, Albert Grade, Ludo Van
de Ven, Etienne Van Hees, Rik Wouters, Wim Corten, Jos Meubis, Johannes Torfs, Dirk
Helsen, Gill Lermusieau
Verontschuldigd: Marcel Nelis
Er is nog veel werk om het salon op punt te krijgen. Dus printen, plakken, beoordelen van de
werken is in volle gang
Donderdag 19 september 2019: was de derde ronde van drie donderdagen om de
foto’s te bespreken van de actieve leden die mee exposeerden aan ons fotosalon 2019
Aanwezig: Leo Corluy, Wim Corluy, Eddy Gebruers, Leo Geysels, Albert Grade, Ludo Van
de Ven, Etienne Van Hees, Ronny Wullaert, Henri Van Beneden, Johannes Torfs, Dirk
Helsen, Gill Lermusieau
Verontschuldigd: Rik Wouters, Werner Verheesen, Marcel Nelis
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We hebben die drie donderdagen in september van de actieve leden foto’s bekeken, ze
geprint, opgeplakt op maquettekarton of welke nodig in kaders geplaatst. Ook hadden we
al een groot deel digitale beelden voor de clubreeks bekeken en opgeslagen voor de reeks.
Ludo had op 3 foto’s na ze allemaal geprint, een deel ook nog bewerkt en erna met de hulp
van Eddy en ook even met Jill ze opgeplakt. Eddy was ook bereid om passe-partouts te
snijden voor wie er nodig had.
Dit vele werk dat al gebeurde bracht mee dat we donderdagavond 19 september alle foto’s
om op te hangen reeds klaar hadden, ze waren allemaal ingepakt in dozen, dus alle
afgedrukte foto’s waren reeds klaar. De cataloog was reeds in opmaak, enkele moesten
hun titels nog doorgeven. Een knappe prestatie dit jaar door de samenwerking van de
leden.
Dit vele en snelle werk bracht dan ook mee dat we de vergadering van 26 september niet
meer nodig vonden, een rustdag na het werk dat geleverd werd.
Donderdag 3 oktober 2019: wie doet wat en wat moet er nog gebeuren i.v.m. het
fotosalon.
Aanwezig: Leo Corluy, Wim Corluy, Anne-Mie Van Hoegaerden, Eddy Gebruers, Ludo Van
de Ven, Etienne Van Hees, Ronny Wullaert, Henri Van Beneden, Johannes Torfs, Marcel
Nelis, Dirk Helsen
Verontschuldigd: Leo Geysels, Albert Grade, Werner Verheesen, Gill Lermusieau, Theo
Janssens
Met de aanwezigen werden alle nog aan te kopen dranken en andere dingen voor het
fotosalon besproken en vastgelegd.
Ook werden de catalogen geplooid wat meebrengt dat alles voor het salon in orde is, alle
foto’s zijn klaar en verpakt om te exposeren.
We hebben ook de digitale clubreeks bekeken die Ludo klaar had en ze werd
goedgekeurd.
De expositiedatums en uren moesten nog gemaakt worden voor op de wegwijzers te
kleven, wat de dag erna ook gebeurde.
De aankondiging in het spoor voor ons salon gebeurde via de nodige kanalen.
Er werd besproken om de projectiedoek anders te plaatsen, Henri deed een voorstel om
die doek tegen de vensters te plaatsen kant perrons en de projectieruimte uit te breiden tot
tegen de keuken. Ludo en Eddy gaan dat bekijken in de keuken zelf om te zien of het
praktisch mogelijk is.
Donderdag 24 oktober 2019: Waawh foto’s meebrengen
Aanwezig: Leo Corluy, Wim Corluy, Leo Geysels, Albert Grade, Ludo Van de Ven, Rik
Wouters, Ronny Wullaert, Wim Corten, Werner Verheesen, Henri Van Beneden, Johannes
Torfs, Dirk Helsen, Gill Lermusieau
Verontschuldigd: Eddy Gebuers, Etienne Van Hees,
Ieder mocht digitaal foto’s mee brengen die hij of zij vond op internet, kopieerde uit een
boek of eender waar vandaan haalde. Foto’s (of fotografen) waar hij of zij naar opkijken,
beelden die hij of zij ook zou willen kunnen maken, beelden die ons een waahw-effect
geven. Al die beelden hebben we dan besproken en onze mening er over gegeven.
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Het was een leerzame avond waarin sommigen ontdekten dat beelden die ze willen maken niet
mogelijk zijn met het fotomateriaal dat ze nu bezitten.
Vrijdag 8 tot en met maandag 11 november: het fotosalon 2019
We mogen het een geslaagd salon noemen, veel bezoekers toonden hun belangstelling. De
afbraak en alles opruimen verliep heel vlot voor 20u waren we in ons lokaal reeds aan het
nakaarten bij een drankje en nog een stukje taart.
Ludo bundelde de commentaren die hij en Eddy ontvingen van andere fotoclubleden:
Hier zijn een deel leden in de club waar je aan hun foto’s goed ziet dat ze nooit of amper buiten
komen, waarmee bedoeld word dat ze amper een fotosalon bezoeken waar je dingen kan van
op steken. Dan zie je welke trends je “kan” volgen om zo goed mogelijk uit de hoek te komen.
Bewijs hiervan zijn sommige vakantiefoto’s. Die je dan ook nog eens dubbel tegenkomt, alsook
foto’s die hangen en in de projectie voorkomen.
Trek hieruit de volgende les: als je samen op stap gaat, geen probleem, tof zelfs. Maar doe dit
goed op tijd, niet net voor het salon en plan erna ook nog met dat groepje een samenkomst om
zelf jullie foto’s te bespreken en te kiezen: wie welke beelden gaat presenteren of projecteren.
Of we kunnen nog vroeger beginnen met alle foto’s van elkaar te bekijken alvorens de eerste
te printen.
Een standpunt daarover: je presenteert geen foto’s voor nonkel Jef en tante Maria, we zijn een
fotoclub en moeten de andere fotoclubs elk jaar “proberen” te verbazen.
Verschillende foto’s waren onscherp. Ludo schreef nogmaals tijdig in de mail aan de leden en
ik citeer: “En, bekijk je beelden thuis in je foto-viewer op 100%, dan moet hij nog scherp
genoeg zijn, of toch zeker het deel dat scherp moet zijn, zo alleen kan het salon steeds beter
en beter worden”.
verschillende beelden waren te klein, te krap ingekaderd: waarmee men bedoelde, er mistte
een stuk hoofd, een stuk voet enz.. ..
!!! Hopelijk trekken we hieruit conclusies !!!
De sluiting van het salon was 18:00 Dus foto’s van de panelen verwijderen voor het salon
voorbij is “KAN NIET"
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Dezelfde foto's zowel digitaal en op print geef een beeld dat we niet genoeg werken hebben
om te tonen.
Dat elk jaar meer volk zien is te danken aan de verbetering van ons salon en de kwaliteit.
Dat we elk jaar meer volk zien is te danken aan de verbeteringen van ons salon en vooral
omdat enkele leden veel fotosalons bezoeken, die clubs bezoeken dan ook ons salon merken
we.
Een pluspunt was ook zeker de projectieruimte anders inrichten, het gaf de bezoekers meer
kans om beter het scherm te bekijken vanop een voldoende afstand.
Donderdag 28 november 2019: bestuursvergadering
Aanwezig: Leo Geysels, Albert Grade, Ludo Van de Ven, Etienne Van Hees,
Verontschuldigd: Eddy Gebruers,
Zoals ik reeds hierboven vermelden werd het salon besproken en het verdwijnen van ons
lokaal. De voorzitter geeft aan de het een goed salon was de andere opmerkingen werden
hierboven besproken.
De noodgedwongen verhuis was het grootste punt op de agenda. Ludo heeft alles in stappen
opgelijst die hij ondernomen heeft en de vergadering die er was met Rik,Ludo en Etienne en
van de kant van de verhuurders Scheerens Bjorn -Vercruysse Daan (NMBS Concessie). Deze
2 laatst genoemden gingen mee opzoek naar een mogelijke oplossing, maar beloofde niets.
Dan viel het doek definitief op maandag 25 November na een schrijven van Van Steenkiste
Sacha die kort door de bocht zegt dat de huur niet betaald wordt we zo snel mogelijk het lokaal
moeten vrijmaken (liefst voor 1 januari 2020).
Het bestuur zag aan de communicatie van de afgelopen weken de bui al hangen en had toen
reeds het vermoeden dat de inspanningen niet uithaalde. We betreuren dan ook dat we als
personeel en zijn ontspanning van geen tel meer zijn. Al de argumenten van het Nationaal
salon en dat we volgend jaar 70 jaar bestaan ten spijt.
Iets huren is onbetaalbaar omdat sociaal werken slechts voor 20% tussenkomt in de kosten
van de huur. Dan zijn Ludo,Eddy en Rik opzoek gegaan om de club te redden van de
ondergang. Verschillende zoem sessies werden gehouden waaruit 2 mogelijke pisten naar
voor kwamen. Met de ganse club uitwijken naar een betaalbare locatie of opsplitsen in 2 clubs.
De reden hiervoor was de verplaatsing van de leden rekening houden met de mogelijkheden
van vervoer. Een lokaal vinden was zeer moeilijk om dat we het niet bij een van onze leden
thuis wilde houden. Wat Antwerpen betreft was een lokaal onvindbaar of onbetaalbaar. Na
lang zoeken hebben we een lokaal gevonden in Lille verbonden aan de café"De crawaett". Het
is een aparte zaal welke ons 10€ per vergadering kosten en drank afnamen van het café. Alle
faciliteiten zoals Beamer en scherm zijn aanwezig. Het is een nieuwe ingerichte zaal en de
donderdagen (1°en de 3°) zijn vrij.
Het bestuur vind dat de club moet samenblijven en is gevonden voor de locatie Lille maar
neemt de beslissing wel mee naar de ganse vergadering van deze avond waar de actieve
leden hun zeg kunnen doen.
De voorzitter spreekt af met de fotoclub van Brussel om het Nat. fotosalon van ons over te
nemen wegens gebrek aan zalen en ruimte om de jurering en het salon in te richten.
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Donderdag 28 november 2019: Clubavond vanaff18u00 i.v.m..het afgelopen fotosalon en de
verhuis van het lokaal enz.. ..
Aanwezig: Leo Corluy, Wim Corluy, Leo Geysels, Albert Grade, Ludo Van de Ven, Etienne Van
Hees, Rik Wouters, Jos Meubis, Henri Van Beneden, Johannes Torfs, Dirk Helsen, Gill
Lermusieau,
Verontschuldigd: Theo Janssens, Eddy Gebruers, Werner Verheesen, Wim Corten, Marcel
Nelis
De bespreking van het salon wordt toegelicht is het punt fotosalon met dezelfde opmerkingen
De toelichting van het verlies van ons huidige lokaal en wat dat betekent werd besproken met
de voltallige vergadering. Er werd verteld wat er ondernomen was en wat het antwoord van de
spoorwegen was. De discussie over de opsplitsing of samen verder blijven werken werd
voorgelegd. Ook de voorgestelde locatie werd uitvoerig besproken. Iedereen aanwezig kon zijn
inbreng doen en het was duidelijk dat we die avond moesten beslissen wegens de laattijdige
bekentmaking van de maatschappij en de hoogdringendheid om de lokalen leeg te maken. Na
de nodige beraadslagingen en tussenkomsten, werd de goedkeuring gegeven om samen te
blijven en afspraken te maken voor de locatie in Lille. De materialen die moeten gestockeerd
worden gaan naar Ludo, Etienne en Rik. Tijdens de opruiming zullen we kijken wat niet mee
verhuisd. Iedereen die nog foto's heeft liggen in de club moet deze de volgende vergadering
(in december) nog meenemen. Foto's voor het nationaal salon kunnen binnen komen op 12
December 2019.

- Agenda:
- Op 5 december bezoek aan het salon fotorail Brussel
- Op 12 December 18:00 H. Clubavond in het teken van opruimen en klaar maken voor de
verhuis
- Op 16 December 10:30 wie kan komt naar de fotoclub om de verhuis mee klaar te maken
( vermoedelijk ook op 17 December en .....)
- Op 09 Januari 2020 Statutaire vergadering, receptie en afscheid Lokaal

Mededeling:
!!!!!!!!! Het Lidgeld moet betaald worden voor 20 December 2019 !!!!!!!!!!
!!!!! Dit geld voor alle leden die mee gaan naar de nieuwe locatie !!!!!
!!!!!! Het lidgeld bedraagt 15 € met aansluiting breedbeeld!!!!
(Ludo stuurt nog een mail waar en hoe je moet betalen)
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KONINKLIJKE

LIEFHEBBERS FOTO & CINEKRING

FOCUS SPOOR
ANTWERPEN
cafè "De Crawaett"
Poederleeseweg 2A (parking kerkplein)
2275 Lille
014/88.30.58
Bijeenkomsten: iedere 1ste, 3de en event. 5de donderdag van de maand

Lokaal :

Telefoon :

AANGESLOTEN BIJ :
* Werken voor Sociale Solidariteit NMBS
* Antwerpse Verbroedering van Fotokringen (nr. 055)
* Culturele Raad Stad Antwerpen (nr. 150)
* Breedbeeld (AW 03020)
* Fotogroep Antwerpen (nr. 040)
ARGENTA : BE22.9796.1207.4247
Ere-Voorzitter :
Grade Albert
0474 78 33 77
Contactadres :
VOORZITTER

SECRETARIS

VAN HEES ETIENNE

WOUTERS HENDRIK

Privé: Dynastielaan 23 bus

0495/235.279

8660 De Panne
0471 82 64 67
PENNINGMEESTER
VAN DE VEN LUDO
03 204 23 91
www.kfsa.be

focusspoor@gmail.com
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