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Activiteiten van onze fotoclubs en leden: 

 
 

Fotogroep Anders - Berlare 

Activiteit: eerste fototentoonstelling  
Adres: “Kasteel” – Berlare Dorp 
Opening:  
Data: 5 & 6 september; 12 & 13 september 
Uren: 13u30 tot 19u 
Info: Ivan Elegast, 0487 68 52 49 
OVU afgevaardigde:  

 

 

Fotokring Moedoka 

Activiteit: Fototentoonstelling 

Adres: “De Vrede” – Vredestraat 3a, 9220 Moerzeke 

Opening: / 

Data: 5 & 6 september 

Uren:  Zaterdag 5 september van 14.00 tot 20.00 uur 

Zondag 6 september van 10.00 tot 18.00 uur 

Info: Rudy Mettepenningen, 0499 58 29 26, rudy.mettepenningen@skynet.be 
OVU afgevaardigde: 

 

 

Afgelasting geplande activiteiten: 

Het bestuur en de leden van Koninklijke Fotokring Lux Nova hebben beslist om in 2020 geen foto-

tentoonstelling te organiseren. Door het wegvallen van onze beste werkmaanden (maart t/m juni) 

konden we intern geen fotobesprekingen en -selecties organiseren. De tijd is daardoor te kort om 

een kwaliteitsvolle tentoonstelling samen te stellen voor de bezoekers. Afspraak in september 2021, 

als Corona niet opnieuw roet in het eten gooit. 

Om dezelfde redenen worden ook de volgende manifestaties niet georganiseerd: 

Fotoclub Nieuw Gent 

Fotografencollectief Appelterre 

Fotografencollectief “Momentum” Wetteren  
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OVU-enquête 

Beste OVU-leden, 

Tal van factoren dragen ertoe bij dat de Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie op een punt 

aanbeland is waarop ze zich de vraag moet stellen hoe en in welke richting haar werking 

moet evolueren.  

Op de laatste Algemene Vergadering van OVU in Lokeren werd – samen met de aanwezige 

clubverantwoordelijken – het besluit genomen om een enquête te houden bij alle OVU-

leden. 

Het doel ervan is niet alleen een zicht te krijgen op de noden van de fotoclubs, maar ook om 

na te gaan aan welke OVU-event(s) belang gehecht wordt. 

Het eindresultaat moet leiden tot een optimale samenwerking tussen OVU, clubs en 

fotografen, waarbij vernieuwing en het bereiken van zoveel mogelijk beeldende kunstenaars 

van primordiaal belang zijn. 

We zijn met de uitwerking ervan bezig en jullie kunnen binnenkort een zending verwachten 

met het enquêteformulier. 

Deze opzet kan maar slagen indien jullie meewerken aan deze enquête. 

Dus bij ontvangst van deze zending, het enquêteformulier:  

- DOWNLOADEN 

- INVULLEN 

- OPSLAAN 

- EN TERUGSTUREN!!! 

Hartelijk dank voor de zeer gewaardeerde medewerking  

De enquête zal midden augustus naar de leden opgestuurd worden via mail; wij verwachten 

jullie reacties tegen midden september. 

Het OVU Bestuur   
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FotoTalent & Leo Baekeland Fototentoonstelling 

 

Dit jaar dienden wij, omwille van de restricties ten gevolge van de Corona-epi-

demie – en uiteraard ook, in de eerste plaats, omwille van de gezondheid van 

onze leden – beide manifestaties af te gelasten. 

Na rijp beraad binnen het dagelijks bestuur van OVU – wij hebben ook in deze 

periode niet stil gezeten – hebben wij besloten om beide tentoonstelling in één 

globale manifestatie te bundelen. Wij werden tot dit besluit gedwongen mede 

door het feit dat Breedbeeld de tentoonstellingspanelen van de hand gedaan 

heeft, en wij die niet langer kunnen gebruiken in Wetteren. 

Deze panelen werden aangekocht door Sinte-Elisabethbegijnhof vzw (Sint-

Amandsberg), en zullen enkel in de kerk van het Begijnhof in St Amandsberg 

door de OVU kunnen gebruikt worden. 

De voor “FotoTalent 2020” geselecteerde werken zullen, samen met de voor 

LBFT geselecteerde werken (selectie begin 2021 – nadere informatie volgt) 

tentoon gesteld worden in de kerk van het Begijnhof in St Amandsberg, en dit 

van 20 tot 28 maart 2021. 

We houden jullie uiteraard op de hoogte! 
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Voordelen van een OVU lidmaatschap: 

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)  

 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 tentoongestelde fotoprint 

na afloop van FotoTalent (enkel indien deze tentoonstelling doorgaat) 

 

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 
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Wie contacteren voor…. 

 

Voorzitter: Freddy Van Vlaenderen  
(09) 220 29 15  
voorzitter@breedbeeld.org 
 
 
Ondervoorzitter: René Peremans  
(052) 41 01 07  
peremar@telenet.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: Rudy De Cleene  
(09) 231 01 11  
rudy.de.cleene@skynet.be    
   
 
FotoTalent & nieuwsbrief: Luc De Backer  
(09) 369 84 71  
lc.debacker@telenet.be  
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