
 

 

  

 

 

 

Aanwezige bestuursleden:, Rita Van Moll, Jhony Vandebroeck, Stefan Migalski, Aimé 

Ilsen,  

Verontschuldigd : Freddy Knippenberg Manuela Vestjens, Mathieu De Bosscher 

 
 

1. Welkom  
De voorzitter heet allen welkom op deze Leden Vergadering van Juni 2019 
 

2. Noteren van de aanwezigheden  

Optekening van de aanwezige en afwezige clubs door de Rita  

 

3. Goedkeuring Verslag Ledenvergadering van 05-04-2019: 
 
Geen opmerkingen 
 

4. Teruggave werken clubcriterium 
 
 
 

5. Terugblik op voorbije manifestaties: 
27 April Jurering VLF Criterium 
Goede en vlotte organisatie, het VLF bestuur dankt alle juryleden en 
gelegenheidsmedewerkers. 
3 MEI Lezing Travel-Macro Nature 
Boeiende en Leerrijke uiteenzetting door Jacky Panhuyzen. 
4 en 5 – 11 en 12 MEI Eerste fototentoonstelling Fotoclub OOST 
RAW  in het kerkje van LAAK 
 
15 MEI Breedbeeld in gesprek Heel veel volk, weinig interesse van 
de VLF clubs, We danken Claire Dekens, Lisa De Boeck, Marilene 
Coolens, Willem Douven om hun fotografie toe te lichten. Ook speciale 
dank aan Jan Coddé voor het aaneenpraten van deze avond. 
 

6. VLF onderscheidingen, uitdelen van de lijsten als hulp voor de 
aanvraag van de diverse VLF onderscheidingen. De 
wedstrijdverantwoordelijken van de clubs worden gevraagd om de 
fiches na te kijken op eventuele verschillen (periode van voor 2017) en 
dit te melden via Mail aan de wedstrijd commissaris van het VLF 
 

7. Vooruitblik op komende manifestaties: 
6 september 2019 GC TENTAKEL 
voordracht “Modelfotografie met het beschikbare licht” door 
Ioannis Tsouloulis. Inschrijven hiervoor vanaf 18 08 2019 via 
lezing@vlfvzw. 
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5 & 6 oktober 2019 
Salon Fotoclub Looi 
 
12 Oktober 2019 
Jurering Limfoto GC Tentakel vanaf 10.00u 
 
18 & 19 Oktober 2019 
“Salon van het Digitale Beeld” 
Fotodigiclub DE TEUT ZONHOVEN  
in de grote zaal van het GC TENTAKEL 
 
19 Oktober 2019 
Jurering Fototocht 
Oosterhof Lummen vanaf 10.00u. 
 
6 November 2019 
VLF lezing/ Workshop van FOTO naar KUNSTWERK 
“Foto’s op tegel” inschrijven vanaf 5 oktober via lezing@vlfvzw.be 
 

8. LEZING/WORKSHOP “MONICA VAN DER MADEN” 
Casino Modern ,Andre Dumontlaan 2 te GENK 
Monica van der Maden is door de Britse site The Kennel Club uitgeroepen 
tot beste hondenfotograaf ter wereld van 2018.  
De publicatie van de winnaar is jaarlijks een groot evenement in Engeland en 
krijgt ook in andere landen veel aandacht.  
Met een bijzondere foto van een Deense Dog sleepte Van der Maden de 
prijs binnen. 
Tijdens de lezing behandelt zij de volgende probleempunten: 
 
Welke lenzen zijn geschikt 
Welke sluitertijden en welk diafragma 
Juiste locaties vinden 
Hondengedrag 
Interactie tussen eigenaar en hond en hoe ga je hiermee om 
Composities en houdingen en hoe ze te sturen 
Nabewerking in Lightroom, hierbij zal ze rustig live een foto gaan bewerken 
zodat de deelnemers tijd hebben om nota’s kunnen nemen. 
Organisatie: 
 DIFOTO vzw in samenwerking met Qirios, Foto Robyns en VLFvzw 
Inkom ticket kost 7 Euro, een frisdrank inbegrepen tijdens een korte pauze 
Meer info tijdens volgende VLF manifestaties.. 
 

9. Limfoto en Fototocht VLF, Johny legt nog wat manifestaties uit die tellen 
voor opgelegd onderwerp. 30 september 2019 is de deadline geworden voor 
het insturen van de digitale werken via wetransfer naar wedstrijd@vlfvzw.be 
 

10.  EUREGIO Fotowedstrijd: Men kan nog inzenden voor het thema 
HEIM/HEIMAT tem 24 juni 2019. 
 

11.  NIEUWSBRIEF zomer : zal verschijnen ergens in  juli of  augustus. 
 

12. VLF goes to the movies: vertoning van een film over straatfotografie 
met een analoge rolleiflex tweeoogcamera: Nostalgie ten top, met 
prachtige foto’s als resultaat. 
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13. CLUB in de KIJKER: voorstelling van VLF club ’t Klikske Wellen 

Leuke visuele kennismaking met deze VLF club met de kenletters AR. 
Wil je deze voorstelling alsnog zien, kijk vlug via VLF / club in de kijker 
 
Volgende clubs zijn dit jaar nog aan de beurt: 
4 oktober 2019 :DIGIFRIENDS NIEUWERKERKEN werken inzenden ten 

laatste 27 september. 

6 december 2019: Fotoclub LOOI werken hiervoor inzenden voor 29 

november 

 

14. UitTip:  2 juni tot 30 september 2019 LENS op de MENS 
Internationaal Fotofestival Pelt. Meer dan 200 fotografen stellen hun 
werken tentoon in de straten van PELT , Vertoning van promofilm. 
 
 

15.  RONDVRAAG / VARIA 
 

16. Sluiting Vergadering: Namens het VLF bestuur wenst de voorzitter alle 
Limburgse Clubs en hun leden een prettige vakantie toe en hoop allen graag 
, fit en gezond terug te zien op volgende VLF manifestaties. 

 
 

 
 
Volgende Ledenvergadering , 
 Vrijdag 4 oktober 2019 om 20.30u zaal 3 GC TENTAKEL 
 

De voorzitter,      De secretaris, 
Stefan Migalski     ai  Stefan 

 


