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Nieuwe bestuursleden gezocht

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).  
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Sasse Fotokring
Activiteit:
55ste Fototentoonstelling
Adres:
Multi Functioneel Centrum De Statie
Canadalaan 2
4551AL Sas van Gent
Nederland
Opening:
vrijdag 15 maart 2019 om 18:00 uur
Datum:
15/03/2019 tot 17/03/2019
Uren:
Vrijdag 15 maart: Opening zaal om 18:00 - 23:00 uur en 
Feestelijke opening 19:30 uur
Zaterdag 16 maart:  Opening zaal 10:00 - 18:00 uur
Zondag 17 maart: Opening zaal 10:00 - 18:00 uur.
Info:
W.Stofferis
+31653895556
wijje@zeelandnet.nl
OVU afgevaardigde:
/ 

Koninklijke Fotokring Imago Hamme
Activiteit:
Fotosalon
Adres:
Gemeentelijke feestzaal “Den Bond”
Kleinhulst 4
9220 HAMME (VL.)
Opening:
Zaterdag 16 maart 2019 om 15.00 uur
Datum:
16/03/2019 tot 24/03/2019
Uren:
Zaterdag 16 maart van 15.00 tot 18.00 uur
Zondag 17 maart van 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 23 maart van 14.00 tot 18.00 uur
Zondag 24 maart van 10.00 tot 18.00 uur
Info:
Marc Van Cauteren 
052476809
marc.v.c@skynet.be
OVU afgevaardigde:
/ 

Koninklijke vtb Fotoclub Evergem
Activiteit:
60ste Fototentoonstelling
Adres:
Zaal “Ter Gulden Celle”
Doornzele Dries 57
9940 Evergem
Opening:
vrijdag 5 april 2019 om 20.00 uur

Activiteiten van onze fotoclubs en leden
Datum:
5/04/2019 tot 7/04/2019
Uren:
zaterdag 6 april van 10.00 uur tot 18.00 uur
zondag 7 april 2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur
Info:
Christiaan Vanden Bunder
0478550054
christiaan.vandenbunder@skynet.be
OVU afgevaardigde:
Freddy Van Vlaenderen

Fodifi Wondelgem
Activiteit:
Bekende koppen van Wondelgem
Adres:
De Regenboogschool 
St Sebastiaanstraat 8
9032 Wondelgem
Opening:
4 mei
Datum:
4/05/2019 tot 5/05/2019
Uren:
4 en 5 mei van 10u tot 18u
Info:
Demeter Ulric
09 227 33 93
ulric.demeter@gmail.com
OVU afgevaardigde:
/ 

Fodifi Wondelgem
Activiteit:
Fotosalon en digitale projectie
Adres:
Polyvalente zaal De Zulle
Botestraat 98 ( parking Sporthal en Neptunus)
9032 Wondelgem
Opening:
Vrijdag 17 mei met gratis receptie om 20u
Datum:
17/05/2019 tot 19/05/2019
Uren:
Vrijdag 17mei van 13u30 tot 18u
 met  receptie vanaf 20u
zaterdag 18 mei van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 19u
Zondag 19 mei van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u
Info:
Demeter Ulric
09 227 33 93
ulric.demeter@fodifi.be
OVU afgevaardigde:
Freddy Van Vlaenderen
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- Het Ministerie van de Vlaamse Cultuur 

 
- du Ministère de la Culture Flamande 

- Het Gemeentebestuur van Lede - de l’Administration Communale de Lede 
- Belgische Federatie van Fotografen - Fédération Belge de Photographes 
 

 
Vrij onderwerp – 1 – Sujet Libre 

     Natuur – 2 – Nature 
     Travel – 3 – Travel 

 

 
André De Paepe 

Kluisberg  46, 9340 Lede 
Irislede@skynet.be 

 

 
Sluitingsdatum 31-07-2019 Date limite d’ envoi 

Jurering 17-08-2019 Jugement 
Notificatie 25-08-2019 Envoi des résultats 

Vernissage 28-09-2019 Vernissage  
Salon 28/29-09-2019 Exposition  

 

 

PI 
 

- Marc Joye 
- Lus Joosten 
- Jos Aerts 

- Jozef De Fraine 
- Erik Molitor 

 

ND 
 

- Marc Joye 
- Lus Joosten 
- Jos Aerts  

- Jozef De Fraine 
- Eddy De Bruyn 

 

PT 
 

- Marc Joye 
- Lus Joosten 
- Jos Aerts 

- Robert Gosselin 
- Danny Verhasselt 

 
 

 
- Prijs van de gemeente Lede, Prix de la commune de Lede 
- Medailles - FBP-BFF , OVU  
- Medailles - Iris Lede  
- Waardebon voor de beste auteur, Bon d’achat pour le meilleur auteur 
- Trofee Jozef Reynaert voor beste club, Trophée Jozef Reynaert pour le meilleur club 
- Speciale prijs voor het beste beeld in de sectie Travel met Nepal als onderwerp  

Prix spécial pour la meilleure image dans la section Travel avec le Népal comme sujet 
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FOTOWEDSTRIJD ter gelegenheid van 140 jaar Sint-Bavo Lauwe

Parochie Sint-Bavo zoekt creatieve fotografen!

Parochie Sint-Bavo lanceert een fotowedstrijd met de vraag om ons een mooie, grappige, kunstzinnige of 
ontroerende foto te bezorgen. Het thema van de wedstrijd is ‘De Sint-Bavokerk Lauwe en het parochiaal 
leven’ en is in een ruime context vrij invulbaar.

Bijvoorbeeld: foto’s van de kerk (binnen- of buitenzichten, details, totaal beelden, kerkmeubilair, 
kunstschatten, architectuur,…), kerkbedienaars en parochiale medewerkers, het parochiaal gebeuren 
(vieringen, activiteiten en festiviteiten georganiseerd door of in samenwerking met de parochie, enz.)

De beste inzendingen zullen gebruikt worden in een diashow tgv 140 jaar Sint-Bavo Lauwe, verschijnen in 
Kerk & Leven, staan op de website van de federatie parochies Lauwe-Rekkem en op facebookpagina van dit 
evenement.

Hoe deelnemen?

·         Upload jouw creatie hieronder en vul je contactgegevens aan.

·         Uit alle inzendingen kiezen enkele onpartijdige fotografen de beste creaties.

·         Laat je creativiteit de vrije loop en verras ons!

·         Lees aandachtig het wedstrijdreglement! Door deel te nemen aan de fotowedstrijd aanvaard je het 
wedstrijdreglement.

·         Je kan maximaal 5 inzendingen versturen voor deze wedstrijd en deelnemen tot 16/08/2019.

De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.

Reglement fotowedstrijd “140 jaar Sint-Bavokerk Lauwe”

1. De fotowedstrijd wordt georganiseerd door de Parochie Sint-Bavo, Wevelgemstraat 13/00000 te 8930 
Lauwe.

2. De wedstrijd loopt van 1 februari 2019 tot en met 16 augustus 2019.

3. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

4. Het thema van de wedstrijd is ‘De Sint-Bavokerk Lauwe en het parochiaal leven’ en is in een ruime 
context vrij invulbaar. Bijvoorbeeld: foto’s van de kerk (binnen- of buitenzichten, details, totaal beelden, 
kerkmeubilair, kunstschatten, architectuur,…), kerkbedienaars en parochiale medewerkers, het parochiaal 
gebeuren (vieringen, activiteiten en festiviteiten georganiseerd door of in samenwerking met de parochie, 
enz.

5. De wedstrijd staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd en woonplaats.

Er zijn 2 categorieën:

cat. A: “kinderen tot en met 14 jaar”
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cat. B: “jongeren vanaf 15j. en volwassen”

6. Zowel kleuren- als zwart-wit- of sepiafoto’s komen in aanmerking.

7. Deelnemers mogen maximum 5 foto’s insturen via www.Wetransfer.com aan sintbavolauwe140j@outlook.
be tot uiterlijk 16 augustus 2019.

8. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG-formaat, met een formaat van minstens 1024 pixels 
aan de langste zijde en een bestandsgrootte van maximum 8 megabyte.

Er mogen geen naamsvermeldingen of andere vermeldingen op de deelnemende foto staan.

9. De inzending moet vergezeld zijn van het behoorlijk ingevuld inschrijfformulier (zie bijlage). Zendingen 
zonder of onvoldoende ingevuld inschrijfformulier worden niet aanvaard.

10. De organisatoren behouden zich het recht inzendingen te weigeren indien:

- foto’s niet beantwoorden aan het thema of niet voldoen aan de formaateisen of buiten datum zijn 
ingestuurd;

- foto’s inhoudelijk aanstootgevend zijn of de privacy of openbare orde kunnen schenden

- het inschrijfformulier ontbreekt of onvoldoende is ingevuld.

11. De deelnemers gaan ermee akkoord dat de Parochie Sint-Bavo de ingezonden foto’s, met naamvermelding 
van de auteur, mogelijk afgeprint of online publiceert en/of tentoonstelt t.g.v. gebeurtenissen in het kader 
van de viering van 140 jaar Sint-Bavokerk, dit alles zonder commerciële doeleinden, maar onbeperkt in tijd.

12. De deelnemers dragen de volle verantwoordelijkheid voor hun ingeleverde werken, zowel op vlak van het 
recht van privacy als op vlak van auteursrechten. Door zijn of haar inzending verklaart de fotograaf dat de 
personen die op de foto’s voorkomen geen bezwaar hebben tegen publicatie door de Parochie Sint-Bavo.

De inzender moet houder zijn van het auteursrecht op elke door hem/haar ingezonden foto, dat wil zeggen 
dat de inzender de foto zelf heeft genomen.

De organisatie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuk op het auteursrecht door 
de inzender.

13. De jury zal bestaan uit minstens 3 competente fotografen die de foto’s anoniem zullen beoordelen.

14. De winnaar worden persoonlijk verwittigd en uitgenodigd naar de prijsuitreiking die gebeurt op vrijdag 
27 september 2019 om 18 uur in de Sint-Bavokerk ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling 140 
jaar Sint-Bavo.

15. Per deelnemer wordt maximaal 1 prijs toegekend. Er wordt maximaal 1 prijs toegekend per adres / 
woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

16. De fotowedstrijd is begiftigd met prijzen.

Indien het aantal of de kwaliteit van de inzendingen onvoldoende is, kan de jury beslissen om slechts een deel 
van de prijzen toe te kennen.

17. Tegen de beslissing van de jury is geen verhaal mogelijk en er wordt geen correspondentie over gevoerd.

18. Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle bepalingen van dit reglement.

Heb je nog vragen contacteer Arnold Nuytten, arnoldnuytten@hotmail.com 0486/634321
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Bijzondere mensen sterven niet, zij gaan wel, 
maar blijven toch voor altijd.

Met deze woorden nemen wij afscheid van

mevrouw

Frieda De Bouver
echtgenote van de heer 

Erik Goethals

geboren te Assenede op 13 februari 1951 en
overleden in het AZ Sint-Lucas Gent op 24 februari 2019.

Gids Toerisme Vlaanderen
Bestuurslid NVA Evergem

Lid van Fotoclub Evergem, Fodifi Wondelgem 
en van KPE Evergem.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de afscheidsplechtigheid 
 in de aula van het crematorium Westlede, 

Smalle Heerweg 60 te Lochristi
op zaterdag 2 maart 2019 om 13.30 uur.

Samenkomst in de inkomhal om 13.15 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

De crematie en bijzetting van de urne in het 
columbarium op de begraafplaats van Sleidinge 

zal in familiekring plaatsvinden.

Bewaar haar beeld in uw hart.

Zij leeft voor altijd verder in de harten van:

haar echtgenoot:
 Erik Goethals

haar zoon en zijn partner:
 Pascal Goethals en Julie Delaere

haar mama:
 Ferdinand (t) en Christiana De Bouver - Hamerlynck

haar meter en neef:
 Roger (t) en Blanche Van Hoecke - Hamerlinck,
  Ronny Van Hoecke

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families De Bouver, Goethals, Hamerlynck en Steyaert.

Met dank aan dr. Verstringe, dokters en personeel van het 
AZ Sint-Lucas te Gent.

Een stil moment bij Frieda kan je brengen in het 
funerarium De Piramide, Hoeksken 17 te Evergem
van dinsdag tot en met vrijdag van 15 tot 18 uur.

Correspondentie: 
Uitvaartcenter De Piramide,
t.a.v. familie Goethals, 
Hoeksken 17 te 9940 Evergem.
www.uitvaartcenterdepiramide.be



 10

OVU-VORMINGSMOMENT 2019 

Doel: vorming - doen - evaluatie.  

Het is de bedoeling de deelnemers te ondersteunen via de inbreng van ervaren 
lesgevers-fotografen om daarna de theorie, de tips & tricks in de praktijk zelf toe te 
passen. 
In de laatste sessie zullen de lesgevers de resultaten van de opdracht bespreken. 
 

Thema:  “Reportage / documentaire fotografie” 
 

Lesgevers - gastsprekers : Freya Maes en Yuri Andries 
 
 

Sessie 1:  VORMING 

Zaterdag 6 april 2019  -  9:00u. tot 16:30u. 

We starten met een introductie en kijken naar het verschil tussen reportage en 
documentaire fotografie aan de hand van enkele voorbeelden.  
We maken analyses van enkele documentaire werken. We kijken ook naar de 
methodiek van enkele fotografen. Hoe komen bepaalde beelden tot stand?  
Daarna gaan we aan de slag met een opdracht waarbij de deelnemers een eerste 
uitdaging krijgen om de buurt in beeld te brengen.  
Omdat mensen heel belangrijk zijn in dit genre fotografie zal de focus o.a. liggen op : 
“hoe benader ik onbekende mensen voor een portret?” 
 
In de namiddag volgt een bespreking van de gemaakte opnames. Hoe kwam het portret 
tot stand? Hoe heb je iets weten te vertellen over deze persoon in een fotografisch 
beeld? Op welke verschillende manier had dit nog gekund?  
 
Om aan deze workshop deel te nemen, breng je je camera mee en bij voorkeur 
een eigen laptop en kaartlezer. 
 

Sessie 2: DOE-MOMENT  

In de periode april - september gaan jullie zelf aan de slag.  

De opdracht bestaat erin om een documentaire fotoreeks te maken over de wijk “Klein 
Rusland” in Zelzate.  
Deze fotoreeks moet het resultaat zijn van een persoonlijke visie/idee waarvan portret 
een belangrijk onderdeel is.  
Het is de bedoeling dat elke fotograaf minimum 30 à 50 beelden maakt die voorgelegd 
worden op het evaluatie-moment.  
 
Ter info : 
“De Wijk Klein Rusland in Zelzate verdwijnt, inwoners zullen verhuizen in fases” 
De Vlaamse Regering start met de procedure om de wijk Klein Rusland in Zelzate te 
doen verdwijnen. De toekomst van de wijk is al jaren onzeker, al die tijd wachten de 
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bewoners op een antwoord en dat is er nu. De Vlaamse regering heeft beslist dat alle 
inwoners in fases zullen verhuizen naar een nieuw huis in Zelzate. Ze gaan telkens 40 
nieuwe huizen bouwen, sociale woningen, en zo mensen laten verhuizen. Het gaat 
over 160 woningen in totaal, dus er zullen vier keer 40 huizen gebouwd worden.  
De wijk Klein Rusland moet onder meer wijken voor de bouw van een nieuwe tunnel 
onder het kanaal Gent-Terneuzen. De huidige tunnel zit niet diep genoeg om grote 
schepen te kunnen laten passeren. De wijk werd ooit ontworpen door de bekende 
architect Huib Hoste. Het was de eerste modernistische tuinwijk van het land. 

 
 

Sessie 3: EVALUATIE   

Zaterdag 9 november 2019  -  14u. 

Alle deelnemers brengen 30 tot 50 beelden mee (10x15) om een  definitieve selectie 
te maken en een documentaire reeks te vormen. 
De lesgevers zorgen voor de nodige feedback, gevolgd door een groepsgesprek. 
 
 
Praktisch: 
 
Sessie 1 en 3 vinden plaats in CC Meulestede – Meulesteedsesteenweg 515 te 
9000 Gent. 
 
Om praktische redenen kunnen maximum 35 deelnemers toegelaten worden. 
 
Deelname : enkel na inschrijving via e-mail aan : rudy.de.cleene@skynet.be  
 
De inschrijving wordt definitief na ontvangst van betaling op OVU-rekeningnummer 
BE47 8905 9409 1180 – BIC: VDSPBE91  
 
 
Tijdens de middagpauze kan een lunch (soep en Gentse stoverij met frieten) voorzien 
worden tegen de prijs van 18€ (dranken niet inbegrepen). 
 
Deelnemers die willen lunchen, moeten dit bij hun inschrijving vermelden en 
betalen. 
 
Kostprijs 3 sessies : 30 Euro voor OVU-leden en 40 Euro voor de niet-leden (of 48€ 

/58€ met lunch) 

 

Belangrijk : 
Indien er meer dan 35 deelnemers zijn, zal er met een reservelijst gewerkt worden.  

Aan de ingeschreven deelnemers wordt dan ook gevraagd hun eventuele afzegging 
ten laatste op 31 maart 2019 mee te delen. Enkel dan zal het reeds betaalde 
inschrijvingsgeld terugbetaald worden. 
Het is belangrijk dat de deelnemers zich engageren voor de drie sessies. Enkel de 
eerste sessie bijwonen, verhindert mogelijks de deelname van mensen op de 
wachtlijst die wel de drie sessies willen doen. 
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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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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.)

OVU Wedstrijd 2019

Lente : thema “Vrij”

Jurering “mono” op woensdag 13 maart 2019 om 20u.
Jurering “kleur”  op woensdag 20 maart 2019 om 20u.

Herfst : thema “Emotie”

Jurering “mono” op donderdag   7 november 2019 om 
20u.
Jurering “kleur”  op donderdag 14 november 2019 om 
20u.

De selecties vinden plaats in CC Meulestede – 
Meulesteedsesteenweg 515 te 9000 Gent.

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

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


