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VTB Diaclub Evergem
Activiteit:
Reisprojectie : Colombia
Adres:
LOODS 25
Vissersdijk 1
9000 Gent
Opening:
Zaterdag 18 januari 2020 om 19.30 uur
Datum:
18/01/2020
Uren:
Zaterdag 18 januari van 20.00 uur tot 22.30 uur
Info:
Jeanine Devos
09 227 19 22
rik-jeanine@skynet.be
OVU afgevaardigde:
/

VTB Diaclub Evergem
Activiteit:
De wereld rond Deel 6
Adres:
WZC Weverbos
Jan Van Aelbroecklan 64
9050 Gentbrugge
Opening:
Woensdag 22 januari om 14.00 uur
Datum:
22/01/2020
Uren:
Woensdag 22 januari van 14.30 uur tot 16.30 uur.
Info:
Jeanine Devos
09 227 19 22
rik-jeanine@skynet.be
OVU afgevaardigde:
/

F-Art
Activiteit:
Impress 2019
Adres:
Hof van Ryhove
Onderstraat 22
9000 Gent
Opening:
geen
Datum:
25/01/2020 tot 2/02/2020
Uren:
Open op:
zaterdagen 25 januari en 1 februari 2020 van 10-18u
zondagen 26 en 2 februari van
10-18u

Activiteiten van onze fotoclubs en leden
 
Info:
Joost Mortier
joost.mortier@telenet.be
OVU afgevaardigde:
/

VTB Diaclub Evergem
Activiteit:
Reisprojectie : De wereld rond Deel 6
Adres:
LDC SPELTINCX
Meersemdries 4
9050 Gentbrugge
Opening:
Maandag 27 januari 2020 om 14.00 uur
Datum:
27/01/2020
Uren:
Maandag 27 januari van 14.30 tot 16.30 uur
Info:
Jeanine Devos
09 227 19 22
rik-jeanine@skynet.be
OVU afgevaardigde:
/

VTB Diaclub Evergem
Activiteit:
Reisprojectie : De wereld rond Deel 4
Adres:
LDC DE MANTEL
Hutsepotstraat 29 A
9052  ZWIJNAARDE
Opening:
Woensdag 29 januari 2020 om 14.00 uur
Datum:
29/01/2020
Uren:
Woensdag 29 januari van 14.30 uur tot 16.30 uur
Info:
Jeanine Devos
09 227 19 22
rik-jeanine@skynet.be
OVU afgevaardigde:
/

Koninklijke Fotokring Imago Hamme
Activiteit:
2 de nationaal salon
Adres:
Gemeentelijke feestzaal “Den Bond”
Kleinhulst 4
9220 HAMME (VL.)
Opening:
Zaterdag 7 maart 2020 om 15.00 uur
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Datum:
7/03/2020 tot 15/03/2020
Uren:
Zaterdag 7 maart van 15.00 uur tot 18.00 uur
Zondag 8 maart van 10.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag 14 maart van 14.00 uur tot 18.00 uur
Zondag 15 maart van 10.00 uur tot 18.00 uur
Info:
VAN CAUTEREN MARC
052476809
marc.v.c@skynet.be
OVU afgevaardigde:
/

Fotokring Moedoka
Activiteit:
Fototentoonstelling
Adres:
De Vrede
Vredestraat 3a
9220 Moerzeke
Opening:
Zaterdag 21 maart 2020
Datum:
21/03/2020 tot 22/03/2020
Uren:
Zaterdag 21 maart 2020 van 14u tot 20u
Zondag 22 maart 2020 van 10u tot 18u
Info:
Rudy Mettepenningen
0499 58 29 26
rudy.mettepenningen@skynet.be
OVU afgevaardigde:
/
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FotoTalent 2020
van 25 april t.e.m. 3 mei 2020

CC Nova, Molenstraat 2B te Wetteren

Indienen inschrijvingslijst 18 januari 2020
Binnenbrengen foto’s 25 januari 2020 van 10u tot 11u

CC De Poort, Markt 27, 9230 Wetteren
Ophalen niet geselecteerde 

werken
25 januari 2020 van 16u tot 17u

Opening met receptie 25 april 2020 om 14u30

Openingsuren tentoonstelling

26 april t.e.m. 3 mei 2020

Weekends: 10 tot 12u en 14 tot 17u

Werkdagen: 13u30 tot 17u

Gesloten op 1 mei

•	 FotoTalent staat open voor alle fotografen (OVU-leden, studenten DKO, volwassen-onderwijs, 
academies en individuelen)

•	 Ter gelegenheid van deze tentoonstelling wordt een catalogus uitgegeven.

•	  Elke deelnemer mag twee werken indienen.  Een deskundige jury staat in voor de selectie van 
de werken.

•	 De deelname is gratis voor OVU leden. Niet-leden betalen 20€, te storten vóór 18 januari 2020 
op de rekening van OVU: BE47 8905 9409 1180 met vermelding “deelname aan FotoTalent 
2020 – naam van de fotograaf”

•	 Alle formaten zijn toegelaten, maar de horizontale zijde van een werk mag niet langer zijn dan 
90 cm. 

•	 De selectie van de werken gaat door op zaterdag 25 januari 2020 in CC De Poort, Markt 27 te 
Wetteren. Deze selectie is niet publiek.

•	 Inschrijven :

o  Het inschrijvingsformulier formulier is beschikbaar op de OVU website: http://www.
ovu.be/Bestanden/AllerleiFormulieren/Inschrijvingsformulier_FotoTalent.pdf 

o Het inschrijvingsformulier met de vermelding van de werken dient opgestuurd te 
worden naar Luc De Backer vóór 18 januari 2020 en bij voorkeur via E-mail: LC.Deback-
er@telenet.be . 

o Deelnemers uit een groep dienen een groepslijst onder de naam van de groep in. 

o Het formaat van iedere foto moet vermeld worden op het inschrijvingsformu-lier.

o Een kopie van het inschrijvingsformulier dient bij de foto’s gevoegd te worden.

•	 De foto’s moeten hangklaar binnengebracht worden in “De Poort” op zaterdag 25 januari 2020 



 6



 7

 

 
1. De wedstrijd staat open voor alle amateurfotografen. 
2. Dit Nationaal Salon is erkend door de BFF, OVU, KAVF 
3. Digitale beelden in drie categorieën: Vrij onderwerp (PI), Natuur (ND) en Travel (PT)  
4. Het onderwerp is vrij voor alle categorieën. 
5. In de sectie Travel wordt een speciale prijs uitgereikt voor de het beste beeld met als onderwerp 

Nepal. Duid op het inschrijvingsformulier aan wanneer je foto Nepal als onderwerp heeft. 
6. Elke deelnemer kan maximaal 4 foto’s per categorie inzenden.  
7. Gebruik ons officiële inschrijvingsformulier. 
8. Inschrijvingsformulieren kunt u downloaden op http://www.irislede.be 
9. Het bestand moet in jpg formaat (maximale kwaliteit).  
10. Bestandsnaam: Sectie.volgnummer.titel.jpg , vb. PI.O1.Venetië.JPG  
11. Afmetingen : breedte 1920 pixels, hoogte naar keuze tot maximaal 1080 pixels, of hoogte is 1080 

pixels met breedte naar keuze tot maximaal 1920 pixels.  
12. Verstuur je foto’s en inschrijvingsformulier via Wetranfer naar Irislede@skynet.be 
13. Inschrijvingsrecht per deelnemer: één categorie € 8, twee categorieën € 12, drie categorieën € 15  

 Stort het bedrag voor 31-07-2019 op rekeningnummer BE57 0011 3581 5335 van Iris lede 
14. De juryresultaten worden per E-mail aan de inzenders of de clubsecretaris bekendgemaakt. 
15. Een auteur kan per categorie maar één keer in de prijzen vallen. 
16. Tegen de beslissing van de jury is geen verhaal mogelijk. 
17. De organisatoren mogen de ingezonden werken gratis in hun catalogus opnemen. Zij respecteren 

daarbij het auteurs recht. 
18. Door zijn deelname verklaart de auteur zich akkoord met bovenstaand reglement en de BFF 

reglementen. 
 
 
 

 
 
1. Le concours est ouvert à tous les photographes amateurs. 
2. Ce Salon National est reconnu par FBP, OVU, KAVF 
3. Images numériques dans trois catégories: Sujet Libre (PI), Nature (ND) et Travel (PT) 
4. Le sujet est libre pour toutes les catégories. 
5. Dans la section Travel, un prix spécial est attribué à la meilleure image avec le Népal comme sujet. 

Indiquez sur le formulaire d'inscription qu'une image a le Népal comme sujet. 
6. Chaque concurrent peut présenter au maximum 4 oeuvres par catégorie.  
7. Employez uniquement notre formulaire d’inscription fourni.  
8. Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription sur http://www.irislede.be 
9. Les fichiers doivent être au format JPEG (qualité maximale) 
10. Nom de fichier: Catégorie.numéro.titre.jpg , ex. PI.01.Venise.JPG   
11. Dimensions: largeur de 1920 pixels, hauteur selon votre choix mais avec un maximum de 1080 pixels, 

ou la hauteur est de 1080 pixels, avec une largeur selon votre choix avec un maximum 1920 pixels .  
12. Envoyez les images et le formulaire d’inscription numérique par WeTransfer à Irislede@skynet.be 
13. Droit d’inscription par participant:  une catégorie € 8, deux catégories € 12, trois catégories € 15 . Le 

montant total doit être viré sur le compte BE57 0011 3581 5335 d’Iris Lede avant le 31-07-2019. 
14. Les résultats du jury seront communiqués par e-mail au participant ou au secrétaire du club. 
15. Un participant ne peut gagner qu’une médaille par catégorie. 
16. Les décisions du jury sont sans appel. 
17. Les organisateurs se réservent le droit de publier gratuitement les œuvres soumises dans le catalogue. 

Ils respectent les droits d'auteur . 
18. Par sa participation, le participant reconnaît d’accepter le règlement ci-dessus et les règlements de la 

FBCP. 

 

 

 

Uiterste inzenddatum – 31/07/2019 – date limite d’envoi 
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OVU-leden

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

... nemen gratis deel aan de OVU-fotowedstrijden (€ 10,00 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 buitenstaanders) 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 gekleefd op A2-formaat na 
afloop van FotoTalent

OVU-groepen

... 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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Varia

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.)

Overlijden

Met verbijstering melden wij u het overlijden van 
Freddy Buysse, oud voorzitter OVU.

Adres Frederik Vanderstraeten

Het correcte adres is:

Wolterslaan 91
9040 Sint-Amandsberg
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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

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

FotoTalent

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


