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De Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie (OVU) zoekt dynamische
medewerkers om het bestuur te komen versterken.
Ze zijn bereid om:
- mee te denken aan de uitbouw van én de toekomstige werking van de OVU
- mee te werken aan de activiteiten die de OVU organiseert.
Geïnteresseerden nemen contact op met de voorzitter, Freddy Van
Vlaenderen (E-mail: voorzitter@breedbeeld.org).

Activiteiten van onze fotoclubs en leden
Fotoclub Iris-Melle
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activiteit: 50e foto-expo
adres		
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
9090 Melle
datum:
1 tot 4 november 2018
uren:
Donderdag 1/11 van 10.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u.
tot 19 u.
Vrijdag 2/11 van 14.00 u. tot 19.00 u.
Zaterdag 3/11 en Zondag 3/11 van 10.00 u. tot 12.00 u. en
van 14.00 u. tot 19.00 u.
opening:
Woensdag 31 oktober
info:
Dhaeyer Laurent
OVU afgevaardigde:
Luc De Backer

Koninklijke Fotokring Focus-Ninove
vzw
activiteit: 52ste Foto - en Digisalon
adres		
Trefpunt Winnik
Bokkendries 9
9400 Ninove (Denderwindeke)
datum:
1 tot 4 november 2018
uren:
Donderdag 1 november open van 13 uur tot 19 uur.
Alle andere dagen van 9 uur 30 tot 19 uur
opening:
woensdag 31 oktober 2018 om 20 uur
info:
Anton De Coster
054 329748
antondecoster@skynet.be
OVU afgevaardigde:
Hedwig D’Haeseleer

Fotoclub Progendis-Electrabel
activiteit: Foto - en Digisalon
adres		
Ter Guden Celle
Doornzele Dries 57
9940 Evergem
datum:
9 tot 11 november 2018
uren:
Zaterdag van 13 tot 18 uur
zondag van 10 tot 18 uur
opening:

Vrijdag 9 november om 20 uur
info:
Palette Robert
092219970
robert.palette@telenet.be
OVU afgevaardigde:
Frederik Vanderstraeten (op zondag)

Fotoclub De Kern
activiteit: 9ste fotosalon
adres		
DeVierdeZaal
Driebeekstraat 2
9050 Gentbrugge
datum:
10 tot 11 november 2018
uren:
zaterdag 10 november 2018 van 14.00 tot 18.00 uur
zondag 11 november 2018 van 10.00 tot 18.00 uur
opening:
Vrijdag 9 november 2018 om 20.00 uur
info:
Marc Ballaux
0486 409863
ballaux_marc@yahoo.com
OVU afgevaardigde:
Frederik Vanderstraeten

Fotoclub Tereken
activiteit: 24ste Fototentoonstelling
adres		
Zaal “Ons Huis”
Schoolstraat 270
9100 Sint-Niklaas
datum:
10 tot 11 november 2018
uren:
zaterdag 10 november van 14 tot 18 uur
zondag 11 november van 10 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur
opening:
Vrijdag 9 november om 20 u
info:
André van Puyvelde
03 / 777.05.85
fotoclub.tereken@skynet.be
OVU afgevaardigde:
Luc De Backer

Fotokring Dafot

5

activiteit: 32ste Jaarlijks Foto-en digisalon
adres		
Gemeenschapscentrum ‘t Schaapstuk
Luit. Dobbelaerestraat 14C
9930 Zomergem
datum:
10 tot 11 november 2018
uren:
zaterdag 10 nov. van 10 - 12u en 14 - 21u
zondag 11 nov. van 10 - 12u en 14 - 19u
opening:
vrijdag 9 november 2018 om 19u
info:
Monique De Rycke
09 372 72 35
monique.derycke@skynet.be
OVU afgevaardigde:
Frederik Vanderstraeten (op zondag)

Fotoclub Lokeren
Activiteit:
Fototentoonstelling
Adres:
Woonzorgcentrum “Ter Durme”
Polderstraat 2
9160Lokeren
Opening:
Vrijdag 9 november 2018 om 19.30 uur
Datum:
10/11/2018 tot 18/11/2018
Uren:
Weekend van 9.00 tot 18.00 uur en van 14u tot 18 uur
Weekdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur met beperking
van sommige tentoonstellingsruimten.
Info:
Kamiel Van den Broeck
09 348 52 38
voorzitter@fotoclublokeren.be
OVU afgevaardigde:
/

Digi- Fotoclub Diamond
Rupelmonde
activiteit:
Digitale Projectiedagen 2018
adres		
Clara Hamendtzaal
Hellingstrat 2
9150 Rupelmonde
datum:
17 tot 18 november 2018
uren:
zaterdag 17 november om 11.00 uur 13.00 uur 15.00
uur 17.00 uur

zondag 18 november om 11.00 uur 13.00 uur 15.00
uur 17.00 uur
opening:
/
info:
Joseph Lyssens
03 774 38 36
joseph.lyssens@telenet.be
OVU afgevaardigde:
/

VTB Diaclub Evergem
activiteit: jaarlijks digiprojectie
adres		
Zaal v/h café DE LINDEN
Wippelgem Dorp 2
9940 Wippelgem (Evergem)
datum:
17 tot 18 november 2018
uren:
Zaterdag 17 november 2018 van 19.30 uur tot 22.30
uur.
Zondag 18 november 2018 van 15.30 uur tot 22.30.
opening:
/
info:
Mevr. Jeanine Devos
09 227 19 22
rik-jeanine@skynet.be
OVU afgevaardigde:
/

Foto- & AV-club Scaldis
Activiteit:
Digitale audiovisuele projectie
Adres:
zaal ‘t veer
Hoogstraat 2
9260 Schellebelle
Opening:
vrijdag 23 november om 20.00 uur
Datum:
23/11/2018 tot 24/11/2018
Uren:
vrijdag 23 november van 20 uur tot 22 uur
zaterdag 24 november van 14.30 tot 16.30 en van 20
uur tot 22 uur
Info:
Guido Flobert
0471757922
flobertguido@gmail.com
OVU afgevaardigde:
/

F-Art
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activiteit: Tentoonstelling
adres		
Kelder Ryhove
Onderstraat 22
9000 Gent
datum:
24 november tot 2 december 2018
uren:
zaterdag en zondag van 10 tot 18 u
opening:
/
info:
Joost Mortier
info@f-art.be
OVU afgevaardigde:
/

Foto- & Diaclub De Korenbloem
Activiteit:
13de Foto-Expo
Adres:
Zaal De Korenbloem
Kerkplein 12
9750 Zingem
Opening:
Vrijdag 14 december 2018 om 20.00 uur
Datum:
14/12/2018 tot 16/12/2018
Uren:
Zaterdag 15 december van 14.00 uur tot 20.00 uur
Zondag 16 december van 10.00 uur tot 12.30 uur
en van 14.00 uur tot 20.00 uur
Info:
De Clercq Jean-Paul
0495202770
jp.dc@telenet.be
OVU afgevaardigde:
/

Koninklijke Video-, Foto-, en
Digiclub Close-Up Sint-Niklaas
v.z.w
activiteit: Gala Projectie en Fototentoonstelling
adres		
Museumtheater - SteM
Zwijgershoek 14
9100 Sint-Niklaas
datum:
15 tot 23 december 2018
uren:
zaterdag 15 december van 14.00 tot 19.00 uur
zondag 16 december van 10.00 tot 19.00 uur
dinsdag 18 december tot en met zaterdag 22 december
van 14.00 tot 17.00 uur

zondag 23 december: 11.00 - 17.00 u.
opening:
Vrijdag 14 december 2018 om 18.30 uur
info:
Mark d’Hanens
0476424645
mark.dhanens@telenet.be
OVU afgevaardigde:
Frederik Vanderstraeten

OOST-VLAAMSE UNIE VOOR FOTOGRAFEN
FotoTalent 2019
van 9 tem 17 februari 2019
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CC Nova in Wetteren

•

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

•

De tentoonstelling gaat door van 9 tot en met 17 februari 2019 in CC Nova, Molenstraat 2B te
Wetteren.
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 15 november
2018 op de rekening van OVU: BE47 8905 9409 1180 met vermelding “deelname aan
FotoTalent 2019 – 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 1 december 2018 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 15 november 2018 en bij voorkeur via E-mail:
LC.Debacker@telenet.be .
o Deelnemers uit een groep dienen een groepslijst in onder de naam van de groep.

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.

o De foto’s moeten hangklaar binnengebracht worden in “De Poort” op zaterdag
1 december 2018 (dag van de jurering) tussen 10u en 11u30. De niet geselecteerde
werken dienen dezelfde dag, tussen 16u en 17u, terug afgehaald te worden.
o Op de rugzijde van de foto’s dienen de volgende gegevens duidelijk vermeld te
worden: Titel van het werk, naam van de auteur en eventueel het OVU-lidnummer
o Voor fotografen die aangesloten zijn bij een groep, moet ook de naam van de groep
vermeld worden.
o De foto’s dienen ingeleverd te worden onder een degelijke en herbruikbare verpakking. De naam van de auteur of van de groep dient duidelijk vermeld te worden,
zowel op de foto’s als op de verpakking. Bij groepsinzending moeten de werken
bovendien per auteur ingepakt zijn om een vlotte teruggave van de foto’s te kunnen

verzekeren.
o De verpakking moet groot genoeg zijn opdat zowel de geselecteerde werken als de
niet-geselecteerde werken degelijk zouden beschermd kunnen worden.
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o Uitsluitend witte of écru passe-partouts zijn toegelaten; dit om de uniformiteit van de
tentoonstelling te bevorderen.
o De auteurs dienen de werken hangklaar aan te leveren. Werken achter passe-partout
moeten ingekaderd zijn. Werken die niet ingekaderd zijn moeten bij voorkeur voorzien
zijn van een (aluminium) U-profiel. Dit kan bij kleine en lichte foto’s gerust ook klittenband (haakjeszijde) zijn. Het gebruik van gordijnrails als ophangsysteem is niet toegelaten.
o De geselecteerde werken worden door de organisatie ingehouden en na de tentoonstelling terugbezorgd. De niet geselecteerde foto’s worden onmiddellijk terug meegenomen door de auteurs, of een vertegenwoordiger van een groep, en dit vanaf 16u tot
uiterlijk 17u.
We wensen iedereen succes en rekenen op een grote artistieke deelname!
Namens de Oost-Vlaamse Unie voor Fotografen

Luc De Backer

Voordelen van een OVU-lidmaatschap
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OVU-leden …

•

… worden permanent geïnformeerd over wat er reilt en zeilt binnen de wereld van de OostVlaamse 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 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 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

Varia
Info omtrent de OVU-nieuwsbrief
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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.)

Wie contacteren voor...?
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Voorzitter

Ondervoorzitter

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

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

Secretaris

AV-wedstrijd Digitaal

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

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

Penningmeester
Ledenadministratie

FotoTalent

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

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

