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Clubfestival Beverse Filmclub 
 
De festival – wedstrijd periode is in zicht. U bent vermoedelijk aan het laatste hoofdstuk bezig, n.l. de 
sonorisatie. Echter U weet als men muziek wenst te gebruiken dat U over een licentie dient te 
beschikken. Daarvoor zijn momenteel volgende mogelijkheden. 
 
U bent lid van de Vlaamse Amateurcineasten (VAC). 
Bij het lidmaatschap van de VAC is een licentie inbegrepen voor het gebruik van Freeplay Music.  
Het lidmaatschap voor 2018 is € 25,00. 
 
Een andere mogelijkheid is het gebruik maken van een licentie SABAM voor de synchronisatierechten 
van Sonoton Music en Music & Images. Vermits de Beverse Filmclub vanaf 1 januari 2018 
geregistreerd is bij het CvB (Groepsverzekering tijdens activiteiten club) kunnen alle leden van de 
Beverse Filmclub een licentie aankopen bij het CvB. Deze licentie kost voor 2018  € 35,00 
onafhankelijk het aantal films dat U maakt in dit jaar. Deze synchronisatierechten betaalt U op 
bankrekening van het CvB bij het versturen van Uw eerste cue-sheet.  
Cue sheet op te sturen naar info@beeldexpressie.be  
Storting op bankrekening BE81 4144 1999 9124 van het Centrum voor Beeldexpressie 
Vostermanstraat 7 bus 15 – 2000 Antwerpen met vermelding “Synchronisatierechten”. 
 
Legimitatiekaart CvB. 
 
Wie een legimitatiekaart wenst als cineast kan deze bekomen tegen een vergoeding van € 10,00, per 
jaar. Deze kaart zal qua vorm en inhoud sterk gelijken op de vroegere lidkaart en heeft enkel tot doel 
om u te kunnen legitimeren als 'beeldmaker met goede bedoelingen'! 
Deze kaart garandeert je dus geen speciale toegang bij evenementen, geldt niet 
als een perskaart en geeft je ook geen recht op bepaalde kortingen. 
Wie zo'n kaart wil hebben, kan daarvoor intekenen op het secretariaat van de club door het storten van 
€ 10,00 op rekening BE 68 0014 4691 3634  van de Beverse Filmclub. 
Inschrijving uiterlijk 26 november 2017!       
Let wel: De aflevering van deze kaarten zal maar kunnen vanaf februari 2018.  
 
Naamswijziging CvB. 
 
Vermoedelijk in februari 2018 zal de naamswijziging van het Centrum voor Beeldexpressie bekend 
gemaakt worden. Wij houden U op de hoogte! 
 
Tijdschriften. 
 
Vanwege enkele filmclubs ontvangen wij maandelijks of tweemaandelijks een clubtijdschrift. In het 
verleden is er reeds een oproep gedaan naar de leden of zij belangstelling hadden voor deze 
tijdschriften. Enkele leden hebben zich toen aangemeld. Nogmaals doen wij een oproep naar de leden 
toe met de vraag wie er belangstelling heeft. Zendt een e-mailtje naar het secretariaat en wij noteren 
Uw naam. Leden die zich eertijds opgaven, blijven op de lijst genoteerd.  
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