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Mededeling Focus
Beste Leden
We zijn binnen gerold in een nieuw jaar (2020). Het lijkt ook dat we een nieuwe start nemen.
Na vele jaren in ons lokaal te hebben vertoefd, moeten we nu andere oorden opzoeken. De
nieuwe locatie is café "De Crawaett" in Lille (zaal The Living) waar vanaf februari 2020 onze
clubavonden doorgaan op de 1° en de 3° donderdag van de maand vanaf 18:30 h. Dus aan
de avonden (donderdag) veranderd er niets. Wel aan het beginuur dat 18:30 h. wordt. We
wensen iedereen een warme welkom in de nieuwe locatie op 6 februari (de rest van de
datums volgt verder in het verslag)

Het bestuur

Verslag fotoclubavonden:
Donderdag 5 december 2019: Uitstap naar Fotorail Brussel
Enkele leden bezochten het fotosalon van Fotorail in Brussel. De commentaren van onze
leden was dat er te veel beelden hingen zowel van Fotorail als hun gastfotograaf.
Donderdag 12 december 2019: Clubavond in verband met het nationaal fotosalon in
2020 en de noodzakelijke verhuis van onze club
Aanwezig: Leo Corluy, Wim Corluy, Eddy Gebruers, Leo Geysels, Albert Grade, Ludo Van
de Ven, Etienne Van Hees, Rik Wouters, Jos Meubis, Johannes Torfs, Marcel Nelis
Verontschuldigd: Dirk Helsen, Gill Lermusieau, Werner Verheesen, Wim Corten
We begonnen de vergadering met het nationaal salon. We stellen vast de het onmogelijk is
voor KFSA om het nationaal fotosalon 2020 te organiseren. Omdat we uit ons lokaal moeten
tegen 1 januari 2020 (lokaal moet opgeruimd zijn voor 1 februari 2020, dit heeft Ludo
bekomen bij NMBS Brussel). We hebben daarom Brussel gevraagd om het salon te
organiseren in 2020. Ze hebben toegezegd met hulp van leden van onze club. Maar zij
kregen ook een onaangename rekening voor het gebruik van de lokalen tijden hun salon.
Op de vergadering van het technisch comité kregen Etienne en Ludo te horen dat ze in deze
omstandigheden, de organisatie ook niet meer zagen zitten. Ze willen daarom een
afgeslankte versie van het salon organiseren maar wat dat moet zijn is momenteel niet
duidelijk. Dus het vervolg horen we later nog. Hopelijk dringend!!
Deel twee van de vergadering ging over een mogelijke locatie die NMBS ons nog aanbood
in het station van Lier. We mochten een bod doen wat voor ons de huurprijs mocht zijn (niet
zeker of dat aanvaard zou worden). Ook de kosten van verwarming, verbruik en elektriciteit
zouden doorgerekend worden. Dit was te onzeker voor ons wat kosten betreft en wat als er
in de toekomst (na 2020) mogelijk geen subsidies meer zijn.
Deel drie van de vergadering werd besloten om in december 2020 toch een fotosalon te
houden. Dit zou doorgaan in de parochiezaal "Sint Pieter" in Lille op stapafstand van ons
clublokaal. Dit op 12 + 13 december (opstellen vrijdag 11 december namiddag). Ludo heeft
een plan gemaakt van de ruimte van de zaal en een zestiental leden beschikken daarin over
een paneel. De receptie laten we achterwege omdat we de zaal moeten betalen en daarmee
dan de kosten drukken. Iedereen was akkoord.
Intussen hebben we ons lokaal vastgelegd voor de clubavonden in de Crawaett zaaltje "The
Living" in Lille. We mogen het zaaltje gebruiken tussen 18:15 h en 23:00 h.
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De vergaderdagen tot juni volgen later in deze flits. De afgesproken prijs is 10 € per avond
+ 2 consumpties te nemen per persoon. Om de betalingen van de drank vlot te laten
verlopen, hebben we met de zaakvoerder besloten om op laatst van de avond alles te
samen te betalen. Om aan dit niet te veel tijd te besteden werken we met een blad waarop
iedereen zijn drank en prijs genoteerd wordt. We leggen op de eerste avond 20€ per man
uit. Wanneer jou 20€ is opgebruikt, vragen we opnieuw de som. Zo drinkt iedereen van zijn
geld en moeten we niet elke keer met wisselgeld zitten en de avond onderbreken als
iemand vroegtijdig weg moet. We vragen om de eerste avond 20€ uit te leggen. Iedereen
was akkoord.
Deel vier werd overlopen wie zaken stockeerd (fotokaders, studio, enz..) De meeste zaken
gingen naar Rik Wouters en ook verschillende zaken naar Etienne, Ludo en Eddy. Rik
woont vlak bij het lokaal dus als we dingen nodig hebben is het snel gehaald.
Maandag 16 december tot vrijdag 20 december 2019 (5 dagen) + donderdag 2 januari
en vrijdag 3 januari 2020: Opruimen en reeds verhuizen van de materialen naar de
nieuw locatie met de wagens.
Aanwezig: Leo Corluy, Eddy Gebruers, Albert Grade, Ludo Van de Ven, Etienne Van
Hees, Johannes Torfs, Marcel Nelis, Dirk Helsen, Gill Lermusieau, Rik Wouters
Op deze 7 dagen hebben we een deftige opkuis gehouden en soms even het verstand op
nul gezet om van dingen afscheid te nemen. Als je zolang in een lokaal zit krijg je nogal
wat bij mekaar en zijn er dingen bij die weg moeten. 15 karren afval hebben wij weggedaan
naar het containerpark in de Ploegstraat van de spoorwegen. Soms zeer zware dingen en
de rest wat niet weg gaat, naar de auto's gebracht om te vervoeren naar de nieuwe opslag
plaats.
Dus zeer veeeel werk verzet door de aanwezige helpers. Hartelijk dank aan zij die konden
komen om deze klus te klaren in die 7 dagen. De laatste dingen halen we weg in de laatste
week van januari
Donderdag 9 januari 2020: de statutaire vergadering
Aanwezig: Leo Corluy, Wim Corluy, Eddy Gebuers, Leo Geysels, Ludo Van de Ven,
Etienne Van Hees, Rik Wouters, Ronny Wullaert, Wim Corten, Werner Verheesen, Jos
Meubis, Johannes Torfs, Marcel Nelis, Gill Lermusieau, Anne-Mie Van Hoegaerden, Lieve
Laerenbergh, Theo Janssens en Gerda
Verontschuldigd: Dirk Helsen, Albert Grade
De voorzitter zorgde voor een welkomstwoord en legde al een beetje uit wat het nationaal
salon gaat meebrengen. Ludo vulde het verhaal van Etienne aan met de laatste meldingen
die hij kreeg via mail van Charles Chiers
- binnenbrengen van de werken in Brussel ten laatste op 29 februari 2020
- De jurering op 21 maart 2020 in Brussel: Hendrik, Etienne, Ludo en Eddy
gaven zich op om te helpen.
- Het Nationaal salon heeft plaats op 3 en 4 december 2020. De opening,
prijsuitreiking en de projectie zal plaats vinden op 4 december (uur later mee te
delen)
Daarna nam Hendrik het woord over met het jaarverslag en de werking van het afgelopen
jaar. Er werd wel een opmerking gemaakt dat de beelden van het onderwerp "mistig" niet
door een jury beoordeeld werden. Er zaten te weinig goede beelden bij en daardoor
zouden we gezicht verlies lijden. Dan werd nog de opmerking gemaakt dat we het
onderwerp zorgvuldiger moeten kiezen. Mistig kan je ook niet alle dagen maken en
misschien was het te moeilijk. De kritiek was terecht en wordt meegenomen voor de
toekomst.
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Het financieel verslag werd overlopen door Ludo wat er aanwezig was op 1/1/2019 en op
1/1/2020. Alle inkomsten en uitgaven werden overlopen en ook kregen we te horen wat er nog
in de bierkas zat. De rekeningen werden reeds gecontroleerd door de 2 aangestelde
commissarissen. Deze tekende de nodige documenten voor ontlasting van de schatbewaarder.
Er waren geen kandidaturen binnen gekomen voor penningmeester en secretaris en deze
waren herkiesbaar. Dus ze zijn terug herkozen.
Hendrik vertelde nog hoe je op de nieuwe locatie voor de clubavonden geraakt en dat de
afspraak 18:30 h is om tijdig te kunnen stoppen (+/- 21:30 h.) voor zij die de trein in Herentals
nog moeten halen.
Ludo maakte de agenda bekend vanaf 1 februari 2020
Agenda:
- Donderdag 06/02/2020 Kennismaking met het nieuwe lokaal in Lille en de beste
beelden van 2019 bekijken en bespreken. Enz...
- Donderdag 20/02/2020 De foto's voor zij die meedoen aan het nationaal salon
!! Kant en Klaar !! binnen brengen voor het nationaal salon (moeten in brussel zijn
op 29/02)
- Donderdag 05/03/2020

Praktisch oefeningen met bewijsmateriaal dat alles op

automatisch zetten op het toestel en zo fotograferen zeker niet de beste keuze is.
Deze avond wordt verzorgt door Ludo en Wim Corten
- Donderdag 19/03/2020

Deze avond staat nog niet omschreven. Alle ideeën zijn

welkom !!!
- Zaterdag 21 maart: de jurering van het nationaal salon in Brussel.
!!! De zaal is reeds gevraagd tot eind juni 2020, verdere planning in de volgende flits !!!

Volgende dagen zijn reeds gereserveerd in Lille:
Do 2/04 + Do 16/04
Do 7/05

(Do 21 mei is het ons heer hemelvaart, geen clubavond dan)

Do 4/06 + Do 18/06
Bij voldoende aanwezigheden en activiteit kunnen we vanaf dan het zaaltje verder vastleggen voor
de maanden na de vakantieperiode. (september tot en met december om te beginnen)
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KONINKLIJKE

LIEFHEBBERS FOTO & CINEKRING

FOCUS SPOOR
ANTWERPEN

Lokaal :

Telefoon :

cafè "De Crawaett"
Poederleeseweg 2A (parking kerkplein)
2275 Lille
014/88.30.58
Bijeenkomsten: iedere 1ste en 3de donderdag van de maand

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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