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Fodifi Wondelgem
activiteit: Fotosalon en digitale projectie
adres  
Botestraat 98
9032 Wondelgem
datum:
4 -  7 mei 2018 
uren: 
vrijdag 4mei van 13u30tot 18u
zaterdag 5mei van 13u30 tot 18u
zondag 6 mei van 10u tot 12u30 en van 13u30tot19u
maandag 7mei van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u
opening: 
vrijdag 4 mei om 20u
info:
Demeter Ulric
09/227 33 93
ulric.demeter@fodifi.be
www.fodifi.be

Fotogroep Meetjesland
activiteit: Fotosalon
adres  
Galerie Stadhuis
Plein 1
9970 Kaprijke
datum:
23 juni tot 1 juli 2018
uren: 
Zaterdag   23 juni van   14.00 tot 18.00 uur
Zondag     24 juni van   14.00 tot 18.00 uur
Maandag  25 juni van   14.00 tot 18.00 uur
Zaterdag  30 juni van    14.00 tot 18.00 uur
Zondag    01 juli  van    14.00 tot 18.00 uur 
opening: 
Vrijdag 22 juni 2018 om 20.00 uur
info:
Johan Du Pré
0497 29 37 99
johan.du.pre@telenet.be
www.fotogroep-meetjesland.be

Fotoclub Brandpunt
activiteit: Fototentoonstelling 2018
adres  
Kerkdreef 18-20
4571 GJ Axel
Nederland
datum:
10 tot 15 mei 2018 
uren: 
10 mei 2018 10.00 tot 17.00 uur
12 mei 2018 10.00 tot 17.00 uur
13 mei 2018 10.00 tot 16.00 uur 
opening: 

Activiteiten van onze fotoclubs en leden
Donderdag 10 mei 10.00 uur
info:
Esther Gouw
0031620951496
esther.gouw@outlook.com
https://www.facebook.com/Fotoclub-Brandpunt-
488428731290430/?ref=bookmarks

Fotoclub Latem
activiteit: Foto-expo
adres  
Crypte van het gemeentehuis
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
datum:
27 april tot 6 mei 2018 
uren: 
zaterdag 28 april en 5 mei van 14 tot 18 uur
zaterdag 29 april en 6 mei van 10 tot 18 uur 
opening: 
Vrijdag 7 april 19:30 uur
info:
Mark Collier
092826757
collier.jacob@telenet.be

Fotokring Moedoka
activiteit: Fotoentoonstelling
adres  
Ontmoetingscentrum De Vrede
Vredestraat 3a
9220 Hamme-Moerzeke
datum:
9 - 10 juni 2018 
uren: 
Zaterdag 09 juni van 14.00 tot 22.00 uur
Zondag   10 juni van 10.00 tot 18.00 uur 
opening: 
Zaterdag 09 juni 2018 om 14.00 uur
info:
Hector Geeraert
052 / 22 07 33
Moedoka@hotmail.com
www.Moedoka.be
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Reflex Overmere
activiteit: Fotoentoonstelling
adres  
Ex Gemeentehuis Overmere
Baron Tibbautstraat 2
9290 Overmere
datum:
18 - 21 augustus 2018 
uren: 
19/08: 16.00 - 20.00 u.
21/08: 11.00 - 19.00 u.
opening: 
Zaterdag 18 augustus om 17.00 uur
info:
De taey Andre
09/367 74 08
detaeyandre@hotmail.com
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OVU-leden …

•	 … worden permanent geïnformeerd over wat er reilt en zeilt binnen de wereld van de Oost-
Vlaamse fotogroepen

•	 … nemen aan een verminderde prijs deel aan de OVU-workshops (€ 25,00 ipv € 30,00)

•	 … nemen gratis deel aan de OVU-fotowedstrijden (€ 10,00 voor buitenstaanders)

•	 … nemen gratis deel aan de OVU-AV-wedstrijd (€ 20,00 voor buitenstaanders)

•	 … nemen gratis deel aan de FotoTalent (€ 20,00 voor buitenstaanders) en ontvangen bij 
een tentoonstellingsbezoek een gratis catalogus ter waarde van € 5,00 (zolang de voorraad 
strekt)

•	 … nemen gratis deel aan de Leo Baekeland Fototentoonstelling (€ 20,00 voor buitenstaan-
ders) en ontvangen bij een tentoonstellingsbezoek een gratis catalogus ter waarde van € 
5,00 (zolang de voorraad strekt)

•	 … ontvangen, indien ze laureaat zijn van de workshop, gratis hun foto geprint en opgekleefd 
op A2-formaat na afloop van FotoTalent  

OVU-groepen …

•	 … ontvangen nog zeker tem 2019 een subsidie uit het transitiereglement (de voormalige 
provincial subsidie) via OVU

•	 … kunnen gratis via de OVU-Nieuwsbrief hun activiteiten delen met de andere fotogroepen 
en het ruime publiek

•	 … kunnen zich gratis via de OVU-website presenteren aan de andere fotogroepen en het 
ruime publiek

Voordelen van een OVU-lidmaatschap
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10 juni t/m 24 juni 2018
zaterdagen en zondagen van 10-12u en 14-18u

NOCTURNE: donderdag 14 juni  2018 - 19u30-22u

Kerk Groot-Begijnhof
via Jan Roomsstraat te Sint-Amandsberg

TOEGANG GRATIS

Organisatie: Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie vzw

© Olympe Tits

Leo Baekeland
Fototentoonstelling 2018

Gastfotograaf: Olympe Tits
en de laureaten van de Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie
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Varia

Medeling van het

dagelijkse Bestuur OVU

Het dagelijks Bestuur OVU herinnert de fotoclub er 
aan dat de logo’s van de subsidiërende overheden op 
alle drukwerken moeten vermeld worden.

Emailadressen clubbestuurders

Als je opzoek bent naar een emailadres van een andere 
club om eventueel je uitnodiging of andere zaken door 
te mailen, kan je deze emailadressen terug vinden op 
de website van de OVU.

U dient dan volgende link te volgen
http://www.ovu.be/Allerlei/EmailBestuurClubs

Info omtrent de OVU-nieuwsbrief

Aankondigingen voor de OVU-nieuwsbrief moeten 
binnen zijn: voor nr. 1 (jan.) voor 15 dec., voor nr. 2 
(feb) voor 20 jan., voor nr. 3 (maart) voor 20 feb, voor 
nr. 4 (april) voor 20 maart, voor nr. 5 (mei) voor 20 
april, voor nr. 6 (jun) voor 20 mei, voor nr. 7 (sept) voor 
15 aug, voor 8 (okt) voor 20 sep, voor 9 (nov) voor 20 
okt, voor 10 (dec) voor 20 nov.

Wat kan er allemaal opgenomen worden:
- Overlijden van een clublid
- Zaken die men te koop aanbied
   Mag aangeleverd worden met foto
- Openingen van fotosalons
- Uitslagen e.d. van fotowedstrijden
- Deelnames aan fotowedstrijden
- Nieuws omtrent fotografie

Voor aankondigingen kan je volgende link gebruiken:
http://www.ovu.be/Leden/ActiviteitAankondiging
(Opmerking: enkel bestuursleden van een club kunnen 
deze pagina gebruiken.)

Maximum aantal verschijningen in

de OVU-nieuwsbrief

Omdat sommige clubs maandenlang op voorhand 
hun aankondiging willen zien verschijnen en om 
toch variatie te brengen in de nieuwsbrief is er beslist 
dat een aankondiging maximum maar drie keer 

kan verschijnen in de nieuwsbrief. Er waren reeds 
aanvragen binnengekomen in het eerste kwartaal 
voor een tentoonstelling op het eind van het lopend 
dienstjaar en dat is toch iets teveel van het goede.

Overlijden

Hiermee willen we de OVU leden in kennis stellen van 
het overlijden van een clublid van Fodifi: Ives Melis.
Geboren te Gent op 24 april 1959 en overleden op 21 
april 2018.
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Wie contacteren voor...?

Voorzitter

Freddy Van Vlaenderen
(09) 220 29 15
voorzitter@beeldexpressie.be

Secretaris

Hedwig D’Haeseleer
(054) 33 02 68
hedwigfoto@gmail.com

Penningmeester
Ledenadministratie
Leo Baekeland Fototentoonstelling

Frederik Vanderstraeten
(09) 229 39 46
vanderstraeten.fr@telenet.be

Fotowedstrijden
Vormingen

Rudy De Cleene
(09) 231 01 11
rudy.de.cleene@skynet.be

Webmaster
Nieuwsbrief

Filip De Backer
(09) 369 81 84
filip.debacker@gmail.com

Ondervoorzitter

René Peremans
(052) 41 01 07
peremar@telenet.be

AV-wedstrijd Digitaal

Luc Moreels
(09) 251 67 76
moreels.luc@telenet.be

FotoTalent

Luc De Backer
(09) 369 84 71
lc.debacker@telenet.be


