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Foto voorpagina Flits :
De foto op de voorpagina van deze Flits is van Hendrik Wouters, genaamd “Nieuwe locatie”.
Geïnteresseerde leden mogen steeds een foto’s doormailen naar focusspoor@gmail.com voor
opname in een volgend nummer.

Verslag van de laatste vergaderingen
Donderdag 6 februari 2020: verkenning nieuwe vergaderlocatie, de beste
beelden van 2019 bekijken en beoordelen, alsook de nieuwe locatie voor het
fotosalon 2020 gaan bekijken.
Aanwezig: Leo Corluy, Wim Corluy, Eddy Gebruers, Leo Geysels, Ludo Van de Ven,
Etienne Van Hees, Rik Wouters, Jos Meubis, Johannes Torfs, Marcel Nelis, Dirk
Helsen, Gill Lermusieau, Theo Janssens
Verontschuldigd: Albert Grade, Wim Corten, Werner Verheesen
De voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord in onze nieuwe
vergaderlocatie. Hij gaf ook een beetje uitleg over het nationaal fotosalon 2020. Er
werden dan nog wat administratieve dingetjes afgehandeld en dan liet Ludo een
digireeks via internet zien: 40 minuten met de beste beelden van 2019. Er zat in die
reeks zeker voor ieders wat wils in, een heel gevarieerde reeks.
Dan liet Hendrik ons de nieuwe locatie zien waar we 12 en 13 december 2020 onze
tentoonstelling gaan houden, alsook de projectieruimte die we ter beschikking hebben
voor die periode.
Ludo liet na de pauze nog 13 dubbelfoto’s zien met links in beeld steeds de opstelling
van hoe de foto gemaakt werd en rechts ernaast het bewerkte eindresultaat.
Verrassende dingen kregen we te zien.
Als laatste deel van de avond probeerde we een agenda op te stellen met wat we
gaan doen in de volgende maanden, er kwam enkel aan bod: beelden bespreken, ook
de originelen en de bewerkte versie ervan laten zien met de nodige uitleg. Nik filters
van de Nik Collection nog eens uitleggen. Een uitstap proberen te regelen naar
bijvoorbeeld de Kolonie in Merksplas of het kaartenmuseum in Turnhout.
Donderdag 20 februari 2020: foto’s binnenbrengen voor het nationaal salon.
Aanwezig: Leo Corluy, Wim Corluy, Eddy Gebruers, Leo Geysels, Ludo Van de Ven,
Etienne Van Hees, Rik Wouters, Wim Corten, Werner Verheesen, Jos Meubis,
Johannes Torfs, Marcel Nelis, Dirk Helsen, Gill Lermusieau, Theo Janssens
Verontschuldigd: geen
Etienne liet de beelden zien van de leden die meededen aan het nationaal fotosalon
2020. De afgedrukte beelden bekeken we met verlichting erop. De meeste
commentaren waren vooral positief. Bij de digitale beelden liet Ludo eerst even een
demonstratie zien van hoe je beelden kan aanpassen aan de gevraagde resolutie voor
onder andere het nationaal salon.
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Donderdag 5 maart 2020: geplande praktijkvergadering maakte die dag plaats
voor een vergadering om te brainstormen over het plotse ontslag van de
voorzitter Etienne Van Hees.
Aanwezig: Leo Corluy, Wim Corluy, Eddy Gebruers, Leo Geysels, Ludo Van de Ven,
Rik Wouters, Wim Corten, Jos Meubis, Johannes Torfs, Marcel Nelis, Dirk Helsen, Gill
Lermusieau, Theo Janssens
Verontschuldigd: Werner Verheesen
De praktische vergadering die zou verzorgd worden door Ludo en Wim Corten moest
plaats ruimen om ten eerste dingen uit te klaren over gelden die onterecht besteed
werden ondanks een extra bestuursvergadering in 2015 hieromtrent” Jammer dat er
hier geen duidelijk antwoord op kwam.
Deel twee van de vergadering ging over het plotse ontslag van onze voorzitter Etienne
Van Hees, dit plots na een kleine aantijging aan zijn adres en de verplaatsingen die
hem teveel werden, ook die met de trein naar Antwerpen vernamen we.
Er stelde zich drie mensen kandidaat om voorzitter te worden, maar de statuten
vermelden dat er bij ontslag van een bestuursfunctie die plaats mag ingenomen
worden door één nieuw lid.
Hendrik liet weten wie er allemaal meedeed met het nationaal fotosalon 2020, want er
waren achteraf ook nog beelden binnengekomen. Dit terwijl er vorige vergadering
duidelijk was afgesproken: alle beelden kant en klaar binnenbrengen. Het totaal aantal
beelden was dit jaar heel miniem.
Na die discussies en uiteenzetting van Hendrik liet Ludo nog een DVD van zoom.nl
zien met een 10-jaar overzicht van de meest voorkomende takken van fotografie.

Vanaf half maart 2020:
Dan sloeg jammer genoeg de coronacrisis toe, waardoor we niet meer konden en
mochten samenkomen.
Doch heeft Ludo nog een online-activiteit kunnen regelen met 12 leden van de club
die wilde deelnemen aan een fotoketting. Het liep zelfs zo goed dat er een deel twee
aan toegevoegd werd.
Dank u wel aan die 12 van de 22 leden die toch bleven fotograferen tijdens die rare en
moeilijkere periode. Eén van de volgende vergaderingen probeert Ludo het geheel in
een presentatie te gieten om aan de leden te tonen.

Donderdag 9 juli 2020: extra statutaire vergadering.
Aanwezig: Leo Corluy, Wim Corluy, Eddy Gebruers, Leo Geysels, Ludo Van de Ven,
Rik Wouters, Werner Verheesen, Jos Meubis, Johannes Torfs, Dirk Helsen, Gill
Lermusieau, Magda Homans, Frank Hautman, Anne-Mie Vanhoegaerden, Lieve
Laerenbergh
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Verontschuldigd: Albert Grade, Wim Corten, Marcel Nelis, Theo Janssens
De vergadering wordt geopend om 18u door Hendrik Wouters.
Het is eindelijk gelukt elkaar terug te zien na een moeilijke coronaperiode.
Ludo gaf een overzicht van de gebeurtenissen van de vorige 6 maanden.
Dan volgde de verkiezing van 1 bestuurslid, zijn kandidaat: Theo Janssen en Jill
Lermusieau.
Theo kreeg 6 stemmen, Jill kreeg 10 stemmen en is daarmee verkozen tot bestuurslid.
Ludo haalde de volgende vergaderdatums aan: 16 Juli, 6 en 20 augustus, 3 en 17
september, 1 en 15 oktober, 5 en 19 november, 3 en 10 december, 14 en 28 januari
2021. De activiteiten voor die datums volgen nog.
De fotoketting was een succes, er hebben 12 leden meegedaan en er zijn 2 reeksen
geweest.
De voorstelling hiervan wordt op 6 augustus verwacht.
Voorstellen werden gedaan voor de werking in de club:
-de Nikfilters uitleggen, Yvan Deville komt dat demonstreren in de toekomst, datum
nog te bepalen (hiervoor waren er 10 geïnteresseerden)
-het uitvoeren van lightpainting (hiervoor waren er 6 geïnteresseerden)
-uitstap naar het kaartmuseum in Turnhout
-een wandeling in het Vrieselhof in Ranst (hiervoor waren er 13 geïnteresseerden)
-uitleg en in praktijk brengen van meervoudige belichting (hiervoor waren er 8
geïnteresseerden)
-proberen voor ieder om flitstechnieken beter onder de knie te krijgen (hiervoor waren
er 7 geïnteresseerden)
-nog eens een opdracht voor de leden, dit keer beelden maken waarin spiegels en
spiegelbeelden voorkomen, info en voorbeelden volgen op donderdag 16 juli
-een lesgever via BREEDBEELD laten komen, de lijst zal opgevraagd worden en we
horen of zij mogen komen i.v.m. de corona.
-info en demo over macrofotografie: Eddy wil deze avond op zich nemen
-bespreking van 5 foto’s die elk lid gemaakt heeft tijdens de lockdownperiode
-bijvoorbeeld vanaf september: elke vergadering wordt er gevraagd aan 2 leden om
zich voor te stellen met foto’s en het soort fotografie waarmee ze bezig zijn (hiervoor
waren er 8 geïnteresseerden)
-het fotosalon 2020: we wachten nog een tijdje af wat de gevolgen zijn en/of blijven
van het coronavirus
Het was een rustige en goede vergadering en we hopen volgende week donderdag 16
juli allen terug te zien.

De eerstvolgende vergadering is donderdag 16 juli
Er worden dan beelden getoond waar spiegels in gebruikt worden en spiegelbeelden.
Dit om te komen tot een volgende, een nieuwe clubopdracht. Ludo heeft daarna nog
hele mooie beelden in petto om met z’n allen te bespreken.
“Gelieve uw mondmasker niet te vergeten”
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KONINKLIJKE LIEFHEBBERS FOTO & CINEKRING
FOCUS SPOOR
ANTWERPEN

Lokaal :

cafè "De Crawaett"
Poederleeseweg 2A (parking kerkplein)

Bijeenkomsten: iedere 1ste en 3de donderdag van de maand.
Telefoon :

014/88 30 58

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 :

Wouters Hendrik
Kerkstraat 9
2275 Lille

VOORZITTER

SECRETARIS

Wouters Hendrik

Lermusieau Jill

0495/23 52 79

03/711 20 56

PENNINGMEESTER
VAN DE VEN LUDO
014/ 23 08 53

www.kfsa.be
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