
 

 

VISIE & Algemene informatie 
 

  
Visie van de vereniging 

 
          Naar website 

De vereniging heeft als doel de amateurfotografie te ondersteunen door: 
 – Het samenbrengen van amateurfotografen 
 – Het bespreken van foto’s 
 – Het delen van fotografische technieken 
 – Het ondersteunen of uitwisselen van informatie 
 – Het geven van lezingen of technische info avonden/dagen 
 – Het bezoeken van fototentoonstellingen 
 – Het organiseren van sociale activiteiten 
 – Het organiseren van photoshoots of foto uitstappen 
 – Het organiseren van een eigen jaarlijkse fototentoonstelling 
 – Het ten dienste stellen van apparatuur of lokalen van de club 
 

Overzicht werking 
 

Wij komen wekelijks samen, telkens op dinsdag van 20:00u tot 22:00u. in 
het gc de Bosuil te Jezus-Eik, onze werking in het voorjaar wordt als 
volgt uitgewerkt; 
 
Eerste dinsdag vrij; alle leden die iets wensen te tonen of te vragen 
komen hier aan bod. 
Tweede dinsdag fotobespreking; twee tot drie leden tonen hun foto's ter 
bespreking aan de leden van de club. 
Derde dinsdag studio werk in onze clubstudio in ’t Beiershof. 
Vierde dinsdag Themabespreking; een lid geeft toelichting over een 
bepaald onderwerp of een externe spreker komt toelichting geven over 
zijn werk of een fotografisch onderwerp. 
 
Het najaar wordt voorbehouden voor de voorbereiding van het jaarlijks 
fotosalon waaraan alle leden kunnen deelnemen. 
Het jaarlijks fotosalon loopt telkens het weekend voor en na 11 november 
(twee weekends). 
 
Naast de wekelijkse samenkomsten worden er ook nog fotoshoots 
georganiseerd en bezoeken wij tentoonstellingen van andere clubs. 
Wij doen ook mee met de wedstrijd en organisaties van de 
overkoepelende organisatie de Vlaams Brabantse Fotokringen. 
 

Sociale activiteiten 
 

Als sociale activiteiten hebben wij onze nieuwjaarsreceptie, een BBQ en 
een etentje. 
 

Andere activiteiten Wij geven ook een initiatiecursus fotografie i.s.m. de Bosuil, de 
buurgemeenten Huldenberg en Hoeilaart 
 
Regelmatig worden ook fotografische opdrachten van de gemeente 
uitgevoerd. 
 

Lidmaatschap Het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd op een algemene vergadering en 
bedraagt momenteel 25€. 
Iedereen is welkom, er worden geen eisen gesteld om lid te kunnen 
worden van onze club, onze club telt momenteel een 20-tal leden. 
 

contact Roger Hemeleers, voorzitter, roger.hemeleers@gmail.com 
Chris Verhaegen, secretaris, verhaegenchris@skynet.be 

 


