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Voorwoord.
Het seizoen 2015 – 2016 kondigt zich aan.
Een nieuw werkjaar houdt nieuwe uitdagingen in.
Als voorzitter stel ik vast dat de gemiddelde leeftijd van onze clubleden niet daalt. Enerzijds is dit
goed, want dat wilt zeggen dat iedereen ouder wordt, anderzijds spijtig want dat wilt zeggen dat
er geen verjonging plaatsvindt.
Maar we maken ons geen illusies. Een filmclub, en bij uitbreiding elk soort club behalve
sportclubs, hebben allemaal hetzelfde probleem.
De uitdaging blijft dan ook er weer een topjaar van te maken met de leden die we hebben en de
middelen die ter beschikking staan. Ook dit jaar zal het bestuur daaraan zeker bijdragen. Maar
een bestuur kan alleen niets doen.
Neem nu de taak van Alex onze secretaris. Dit is een uiterst zware taak, want niet enkel is het
secretariaat het aanspreekpunt voor de buitenwereld, Alex zorgt er ook voor dat het
subsidiedossier in orde is, dat de contacten met Vakov behouden blijven, dat de organisatie van
al onze activiteiten feilloos beheerd wordt, en dat de filmbode elke twee maanden verschijnt.
Enkel al het maken van de filmbode is een monniken werk dat niet enkel veel tijd vergt, maar
ook veel inspiratie vraagt.
De facto doet Alex dit alleen, een taak die mijn inziens niet meer door één man alleen kan
gedragen worden. Hij wordt geholpen door Roland die regelmatig een artikel schrijft, maar als
Roland is op verlof is of ook druk bezig is dan wordt de filmbode door Alex alleen gemaakt.
Ik stel dan ook voor dat u als lid van de Beverse Film en Videoclub de vraag stellen of de
filmbode in de vorm waarin hij nu verschijnt, nog langer alleen door Alex moet gemaakt worden.
Indien U van mening bent dat dit zo zou moeten blijven, dan vindt ik dit spijtig want we vragen
dan teveel van Alex. Indien U van mening bent dat Alex ondersteuning zou moeten krijgen, dan
vraag ik dat u deze hulp wel degelijk geeft.
Naast de filmbode zijn er nog verschillende activiteiten die de eigenheid van de Beverse Film en
Videoclub vorm geven. Hierbij denk ik aan de kaas en wijn avond, het clubfestival, de filmgala in
Ter Vesten , de clubuitstap en de verschillende clubavonden waar de films van u allen
geprojecteerd en becommentarieerd worden in voorbereiding van de wedstrijd en de avonden
waar er telkens opnieuw getracht wordt iets nieuws te brengen, of iets op te frissen.
Zoals u ziet een nieuw seizoen brengt veel werk mee voor het bestuur. Ik vraag niet dat iedereen
zich kandidaat stelt om bestuurder te worden, maar als er kandidaten zijn om mee te helpen aan
een van de verschillende activiteiten dan zou het bestuur dit zeker verwelkomen.
Ik ben ervan overtuigt dat, dan zij u als actief lid, 2015 -2016 een schitterend werkingsjaar zal
worden.
Marc Huygelen
Voorzitter

Belangrijke gemeentelijke informatie
Eén maand werken aan op- en afrittencomplex Vrasene op E34
Op 24 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer met de her aanleg van het op- en
afrittencomplex Vrasene op de E34. Op de kruispunten van de op- en afritten van de E34
met de N451 komen lichten. Daarnaast wordt de opstelruimte voor links afslaand verkeer
naar de E34 uitgebreid en komt er een bypass voor verkeer van de N451 naar de E34
richting Antwerpen. Deze maatregelen moeten de doorstroming op dit knooppunt verbeteren
en de veiligheid verhogen. Tijdens de werken moeten weggebruikers rekening houden met
extra hinder, zeker tijdens de spitsuren. De werken zullen ongeveer een maand duren.
WAT HOUDEN DE WERKEN IN?
Langs beide zijden van de brug over de E34 komen lichten om de uitwisseling tussen het
verkeer van de E34 en de N451 vlotter te laten verlopen. Verkeer van de N451 uit Vrasene
naar de E34 richting Antwerpen hoeft niet te wachten aan de lichten, maar rijdt rechtstreeks
naar de E34 via een bypass. Op de brug worden de linksafslagstroken langer, zodat er meer
opstelruimte is voor links afslaand verkeer naar de E34. De snelheid op de brug daalt naar
naar 50km/u.
Gedurende de werken blijft verkeer mogelijk op de N451 van Vrasene naar Verrebroek (zuid
naar noord). In de richting van Vrasene rijdt het verkeer om. Alle op- en afritten (beide
richtingen E34) worden afgesloten. Fietsverkeer op de N451 blijft in beide richtingen
mogelijk.
Tijdens de asfalteringswerken, die 3 dagen zullen duren, gaat de N451 in beide richtingen
dicht. Alle op- en afritten blijven dan ook afgesloten. Enkel fietsers kunnen gebruik maken
van de N451. Deze werken zijn voorlopig gepland op 9, 10 en 11 september.
Bron: overgenomen van de gemeentelijke website Beveren www.beveren.be

Wat voorbij is.
Wat is er voorbij? De grote vakantie met heel wat prachtige zonnige en warme dagen
waarop we allen de gelegenheid kregen mooie en sterke videobeelden te maken voor een
nieuwe film.

Wat komt.
Op 10 september 2015. Algemene vergadering, bestuursverkiezing, vrije projectie.
Op 24 september 2015. Huis tuin en keukentips in verband met geluid en beeld.
Aanvullend vrije projectie.

Op 8 oktober 2015. Gastprogramma. Frank Noels zal ons een ganse vormingsavond
presenteren met heel wat aspecten over het videogebeuren.
Op 22 oktober 2015. Eerste vóórprojectie voor het komende clubfestival.
Aanvullend vrije projectie.
Op 12 november 2015 maken we nogmaals kennis met You Tube. Na de pauze bekijken we
hoe we een titel voor onze film kiezen aangevuld met vrije projectie.
Op 26 november 2015. Tweede vóórprojectie.
Op 10 december 2015 krijgen we Lode Cafmeyer op bezoek en brengt ons
“Cineast in de kijker”.(Onder voorbehoud)
Op 17 december 2015. Let wel, slechts één week na de vorige clubbijeenkomst.
Open vergadering “De leden stellen voor”. Iedereen welkom!
En niet te vergeten, ons kwartiertje! Hebt U vragen, een voorstel, nieuw apparatuur te
presenteren, enz. Bij de start van de avond maken we de tijd vrij.
Ook is er telkens mogelijkheid om een film te projecteren na het voorziene programma.
Let wel, zowel het kwartiertje als de vrije projectie zijn niet van toepassing bij het bezoek van
een gastspreker of een gastclub.

Jaarlijkse Algemene Vergadering
Jaarlijkse “Statutaire algemene vergadering” en “Bestuursverkiezing “
Het bestuur heeft de eer alle leden van de Beverse Film- en Videoclub uit te nodigen tot het
bijwonen van de Algemene vergadering met bestuursverkiezing
op donderdag 10 september 2015
in het OC ’t Klooster in 9120 Beveren (Vrasene)
De vergadering start om 20.00 u. stipt.
Zoals vorige jaren kan U zich verwachten aan een welkomstwoord van de voorzitter, een
financieel verslag van de penningmeester, een activiteitenverslag van de secretaris, de
bestuursverkiezing en een rondvraag bij de leden.
Een voorstel tot wijziging van de clubnaam Beverse Film- en videoclub zal deze algemene
vergadering eveneens op de agenda staan. Meer daarover in de loop van de maand augustus
bij de uitnodiging tot de vergadering.
Leden die zich geroepen voelen tot bestuurslid kunnen zich kandidaat stellen.
Voorwaarde is wel dat je reeds één jaar effectief lid bent. Met andere woorden U diende reeds
ingeschreven te zijn op 1 september 2014. Dezelfde voorwaarde geldt om deel te mogen
deelnemen aan de bestuursverkiezing.
Hetzelfde geldt voor het stemrecht op de algemene vergadering. Voor stemrecht te hebben
dien U eveneens ingeschreven te zijn op 1 september 2014.
Hoe Uw kandidatuur stellen?
Kandidatuur schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat:
Secretariaat Beverse Film- en Videoclub
Levergem 25
9120 Beveren
e-mail alexander.vervoort@telenet.be
De kandidaturen dienen uiterlijk woensdag 9 september 2015 te 20.00 u. in het bezit te zijn
van het secretariaat.

Clubleven
Lidgelden.
Het nieuwe clubjaar van de Beverse Film- en Videoclub gaat weldra weer van start en dit op
1 september 2015. De hoogste tijd om even stil te staan bij de lidgelden voor de club, het CvB
en de VAC.
In tegenstelling tot de club is het lidgeld voor het CvB en de VAC geldig per kalenderjaar.
Echter de federaties vragen de ledenlijsten tijdig in te zenden, vandaar dat de BFV club ook
deze lidgelden int in september – oktober. Let wel, eind oktober is de uiterste datum van
inschrijving, nadien beschouwen we niet betalers als geen lid en krijgen dan ook geen
Filmbode meer. Dus treuzel niet a.u.b.
Om U een beetje wegwijs te maken in de mogelijkheden van lidmaatschap brengen we U wat
meer informatie.
U kan enkel lidmaatschap betalen voor de club zonder zich aan te sluiten bij een federatie.
Het lidgeld bedraagt dan € 20 voor één persoon of € 30 voor U samen met Uw partner.
Wie toch belangstelling heeft voor CvB of/en VAC, kan supplementair inschrijven voor één
dezer of beide federaties. Aan U de keuze.
Wat bieden zij en wat kost het U.

Lidgeld 1 januari 2016 tot 31 december 2016 (per lid)
Licentie SABAM inbegrepen
Licentie Freeplaymusic inbegrepen
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Verzekering lichamelijke ongevallen

CvB
€ 25,00
ja
neen
ja
ja
ja

VAC
€ 20,00
neen
ja
ja
ja
neen

Let wel! De bijdrage voor het lidmaatschap CvB is verhoogd van € 20,00 naar € 25,00!

Te koop
Te koop. Cassettes voor camcorder.
Sony Premium Mini DV60 en Sony Excellence Mini DV 60.
Prijs Premium: € 5,00 per cassette.
Drie cassettes voor € 14,00.
Prijs Excellence: € 8,00 per cassette.
Vier voor € 30,00. (Slechts vier beschikbaar!)
Alle cassettes zijn nog
origineel verpakt.

Alex Vervoort
Tel/ 03 775 44 38 of GSM 0477 444 195
alexander.vervoort@telenet.be

Centrum Voor Beeldexpressie - CvB
Wedstrijd

Het secretariaat heeft zoals vorige jaren geen info
ontvangen vanwege het CvB. We hebben getracht de info
voor U op de website te vinden maar zijn er niet in gelukt.
De enige info die wij U hierover kunnen meegeven komt uit
de laatste nieuwsbrief van VAKOV.
De jaarlijkse CvB wedstrijd gaat terug door achter gesloten deuren, enkel de maker mag
aanwezig zijn. De selectie gaat door in het Europahotel op de Gordunakaai in Gent, alle
deelnemers kregen via het CvB een timing doorgestuurd.
De gala voorstelling met de bekendmaking van de laureaten gaat door op zondag 22
november in CC Scharpoord in Knokke.
Oh ja, niet vergeten, het lidmaatschap voor het CvB is verhoogd naar € 25,00.

Vereniging Amateurscineasten Oost-Vlaanderen - VAKOV
Workshop
Er is een workshop gepland op zaterdag 10 oktober 2015.
De najaar workshop handelt over moderne cameratechnieken. De lesgever
voor deze dag is Ronny Claus, zeker geen onbekende en iemand die
vertrouwd is met cameratechniek en de beperkingen van een
amateurcineast.
Waar gaat dit over?
Gebruik van action camera’s ofte go pro’s, gebruik van een drone, een cameraglider, een
camerakraan, een dolly track of een gecombineerd gebruik van een aantal deze zaken
samen.
Je eigen camera meebrengen is zeker aan te raden.
Alles gaat door in het Heldenpark in Eeklo, meer informatie over een snack voor de middag
en eventuele kostprijs wordt later meegedeeld, de dranken zijn voor rekening van VAKOV.
Aanvang 9.30 uur einde voorzien rond 17.00. Bij goed weer zullen zoveel mogelijk de
activiteiten buiten plaatsvinden, voorzie dus warme kleding.
Let op het aantal deelnemers is beperkt tot 15 om iedereen de kans te bieden alles
(behalve de drone) zelf eens uit te proberen.
VAKOV alternatief 2015, praktische informatie.
Datum: zaterdag 24 oktober 2015
Locatie: lokaal v.z.w. OVAKI, Ham Gent.
Inschrijven kan nog tot 5 oktober via de link op de website.
Zoals het er nu naar uit ziet zullen we zeker de namiddag vullen met de projectie.
Aanvang is nu voorzien voor 14.00 uur maar dit kan nog wijzigen als er nog meer
inschrijvingen binnen komen.
Iedereen wordt verwittigd van het uur van projectie.

Knoop in de zakdoek.

5 tot 13 september 2015
UNICA festival in Sint-Petersburg in Rusland. Het congres vindt plaats in het
Film Center “Rodina” in de Karavannayastraat 12 Sint-Petersburg.
Meer info: www.unica-web.com
Zaterdag 10 oktober 2015.
VAKOV cursusdag “Moderne cameratechnieken” in Eeklo.
Zaterdag 24 oktober 2015.
VAKOV alternatief bij videoclub OVAKI in Gent.
Zaterdag 30 januari 2016.
Filmfestival van de Beverse Film- en Videoclub in het OC Ermenrike in
9130 Kieldrecht.
Zondag 28 februari 2016.
36ste Filmgala projectie van de Beverse Film- en Videoclub in het CC Ter Vesten in
9120 Beveren.
16 en 17 april 2016.
Provinciale wedstrijd VAKOV 2015 in het Museumtheater, Zwijgershoek 14
in 9100 Sint-Niklaas.
1 mei 2016.
Galaprojectie met prijsuitreiking Provinciale wedstrijd VAKOV in het
Museumtheater, Zwijgershoek 14 in 9100 Sint-Niklaas.

Beverse Film- en Videoclub
www.beversevideoclub.be
De Beverse Film- en Videoclub is een vereniging die bijna 41 jaar bestaat!
Heel wat leden hebben een rijke ervaring met opname, montage, realisatie, enz.
van videofilms.
Mocht u belangstelling hebben voor dit hobby, dan waarderen wij Uw bezoek graag.
De club vergadert iedere tweede en vierde donderdagavond van de maand.
In de maanden juli en augustus is er geen bijeenkomst.
Afwijkingen op de vergaderkalender (feestdagen of buitenactiviteiten)
worden tijdig meegedeeld aan de leden op clubavonden en via het clubblad.
Activiteiten.
Tal van onderwerpen bespreekt men op clubavonden.
Opname met de camera.
Montage met pc of Cassablanca.
Bespreking van montageprogramma’s zoals AVID Studio en Adobe Première.
Bespreking van tekst en geluid bij de film.
Bespreking van door de leden gemaakte films.
Bezoek van en aan andere bevriende clubs uit het ganse Vlaamse landsgedeelte
en daarbuiten.
Bespreking en projectie van niet professionele films wereldwijd.
Begeleidingen door ervaren gastsprekers.
Inrichten van cursussen.
Uitgifte van het tweemaandelijks clubblad “De Filmbode” met alle clubinformatie.
Andere activiteiten.
Jaarlijkse galaprojectie in het CC “Ter Vesten” in Beveren van films door de leden gemaakt.
Opdrachten waar men de theorie in de praktijk kan omzetten.
Waar?
In het ontmoetingscentrum “t’Klooster” in Beveren (Vrasene) Nieuwe baan 6.
Aanvang?
Te 20:00 uur stipt.
Contactadres.
Secretaris Alex Vervoort Tel. 03 775 44 38
E-mail: alexander.vervoort@telenet.be
Website
www.beversevideoclub.be
Club aangesloten bij.
CVB – Centrum voor Beeldexpressie – www.beeldexpressie.be
VAKOV – Vereniging van Amateurkineasten uit Oost-Vlaanderen – www.vakov.be
Gemeentelijke Cultuurraad Beveren – www.beveren.be
Bankrekening.
(IBAN) BE 68 0014 4691 3634
(BIC) GEBA BE BB
ten name van de Beverse Film- en Videoclub
Belangstelling?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen.
Vereniging erkend door:

