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Zomerreces.
Hoe gaan we de verslagen in deze periode neerzetten. We hebben in totaal 14 avonden, waarvan 5
avonden via zoom en 9 avonden geen club.
Van de 5 zoom-clubavonden wordt hier verslag gedaan opdat jullie weten wat belangrijk is en wat
amusant is, de rest geloven we dan wel.

1 juni
Laat maar zien avond, hierin een aantal gouwe ouwe 1 minuutfilms en films uit de oude doos. Leuk
om te zien, zeker voor de mensen die Toverlint toen nog niet kenden.

8 juni
Dit is de avond van Ron over reclame films die in het verleden en heden worden gemaakt.
Uitgebreid vertelt Ron wat er goed aan is en waar opgelet moet worden om tot originele en
indrukmakende reclame te komen. Voor ons als Toverlinters een hele kluif om ook eens te
experimenteren om tot een goed resultaat te komen. De avond was in ieder geval heel amusant in
beeld gebracht aangevuld door Drees die vertelde over de cursus die hij met Freijja heeft gehad en
waar de 5 W’s in voorkomen. Ron hoopt in ieder geval dat in het najaar een avond gevuld kan
worden met veel reclamefilmpjes gemaakt door Toverlinters. We zullen zien.

15 juni
Vanavond thema lente. Mooie films over vogels, meerkoeten, zeedieren, bloemen en bijtjes. Want
dat is lente.

22 juni:
Deze avond stond in het teken over de digitale toekomst van Toverlint. De uitslag van deze avond is
opgetekend in het verslag van de Commissie DIGI-Leden.

Verslag van de Commissie DIGI-Leden
Start wervingsactie.
In de ingelaste en laatste Zoom-sessie van 29 juni jl. is de gehouden enquête besproken. Er bleek
voldoende draagkracht bij de leden aanwezig te zijn om het project “Het toekomst bestendig maken
van Toverlint” door te zetten.
De volgende stap hierin is het werven van nieuwe deelnemers aan onze “Toverlint digitaal”
avonden. Via mond op mond reclame willen we bij niet-Toverlint leden belangstelling opwekken
om hieraan deel te nemen. Hopelijk met het gunstige gevolg dat we met deze filmers door kunnen
groeien naar een aan de tijd aangepaste formule. Een traject met veel mogelijkheden en kansen.
Door het bestuur is goedgekeurd dat het in ieder geval voor het najaar van 2021 dit een gratis
aanbod is. In de komende ALV van 2022 volgt mogelijk nadere besluitvorming.
De Digi-commissie heeft voor de werving de volgende tekst samengesteld waarmee we binnen de
kring van onze bekende filmers de werving starten. Aarzel niet om hem te gebruiken om ook zelf
aan deze werving mee te werken.

Aanbod voor Videofilmers
Toverlint, de filmclub uit Gouda, biedt gratis deelname aan van hun “Toverlint digitaal” avonden.
Als proef wil men hiermee vanaf september a.s. starten en worden met name filmers die geen lid
zijn van onze club opgeroepen hierop in te schrijven.
Toverlint digitaal is een openpodium voor alle filmers, lid of geen lid, die via Zoom de eerste versie
van hun eigen film willen laten zien. Enthousiaste leden van Toverlint, zelf ook filmmakers,
reageren op de ingezonden films, geven zo nodig advies en filmtips. Een open podium dus, inclusief
kennismaking met andere niet-professionele filmers, die graag over films praten.
Durf je dat aan? Wil je je film vertonen? Meld je dan aan via DIGITAAL@toverlint.nl
Ook staat er dit najaar een gastspreker op het programma, die tijdens één van de ZOOMbijeenkomsten meer zal vertellen over een filmonderwerp. Ook die avond wordt gratis aangeboden.
De ZOOM-avonden voor niet leden worden éénmaal per maand op een dinsdagavond gehouden en
starten vanaf 20:00 uur dan wel eerder. Verdere informatie volgt na aanmelding.
De procedure is dat vooraf door Toverlint per mail aan de deelnemers een uitnodiging wordt
verstuurd. Met een druk op de bijgesloten link meldt de deelnemer zich die avond aan bij de
ZOOM-beheerder, waar na toelating je kunt deelnemen aan de avond. Een vrij simpele procedure.
Wel moet vooraf de applicatie van ZOOM op je PC zijn geïnstalleerd.
Voor nadere informatie kun je terecht bij Arie Heerkens, die namens Toverlint het contact met de
digitale-leden zal verzorgen. Arie is zeker geen onbekende in het videolandschap en door de NOVA
erkend geaccordeerd jurylid.
Daarnaast verwijzen wij nog naar onze website voor algemene informatie over onze club. Google
“Toverlint Gouda” en je treft ons.
Ben je geïnteresseerd, meld je dan met je eigen film aan bij DIGITAAL@toverlint.nl. Wij nemen
contact met je op zodat we verdere gegevens en instructies kunnen toesturen.
Arie Heerkens 06 5046 3318

29 juni:
Er wordt nog uitgebreid gesproken naar aanleiding van het digitaal doorvoeren. Ook worden er nog
twee films gedraaid 1 van Drees en 1 van Rob van Essen over Antarctica.
Hierna wordt besloten om nu officieel vakantie te houden.

Juli en augustus
Belangrijk voor jullie, Elke dinsdagavond in het vakantieseizoen krijgen jullie een aantal films
voorgeschoteld door Evert van films uit GFF festival, we hoeven ons dus niet te vervelen.

31 augustus
Met de jaarlijkse BBQ starten we het nieuwe filmseizoen. Vanaf 18.00 uur vindt de BBQ plaats bij
Elvira thuis in Reeuwijk. Nadere informatie zal vooraf nog volgen.
Op die dag zullen in de ochtend opnames worden gemaakt voor de Vlisterfilm (die naam zouden
we moeten om dopen in Plassenfilm, maar ja dat komt wat vreemd over, laten we Vlisterfilm maar
aanhouden- red.). Kartrekker Freiija heeft alvast actie ondernomen door uitgebreid met de filmcrew
te bespreken hoe of wat. In ieder geval zal het een explosieve film worden, dus zijn we stik
benieuwd of de spelers het overleven. Ambulances staan gereed. Komt dat zien!!!!!!!

7 september 2021.
Start van het nieuwe seizoen.

We beginnen
weer.

