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Beste fotovriend, 
 
We zijn aan de laatste activiteit van 2015 gekomen, maar geen nood, het nieuwe programma is klaar en vind je in bijlage. 
We garanderen opnieuw een vol jaar creatief fotoplezier.  

Beste foto van het jaar 
Traditiegetrouw ronden we het werkjaar af met de wedstrijd “Beste foto van het jaar”. De 60tal deelnemende foto’s 
werden voor beoordeling ingediend bij fotoclub Groeninghe Kortrijk.  De uitslag wordt bekendgemaakt op onze clubavond 
die plaatsvindt op vrijdag 11 december 2015, om 19u45 in het Cultureel Centrum Lauwe, Wevelgemstraat 20.  Een 
delegatie van fotoclub Groeninghe komt onze werken bespreken waaruit we ook weer wat kunnen bijleren. Zelfs als je niet 
aan de wedstrijd hebt deelgenomen, is uw aanwezigheid dus aanbevolen.  

Lidkaart 2016 
In de overtuiging dat je ook nog in 2016 uw fotografische creativiteit met ons wilt delen en verder ontplooien, hebben we 
al een nieuwe lidkaart op uw naam afgeprint.  Het lidmaatschap bij Digitaal Zien Lauwe blijft behouden op 25,00 EUR.  
Graag overschrijving van dat bedrag tegen 11/12/2015 op rekening BE49 7785 2262 7971 van Digitaal Zien Lauwe. Wie 
ook een CvB-lidkaart bestelde, wordt gevraagd om hiervoor supplementair € 20,00 over te maken. Je kan op de komende 
clubvergadering ook rechtstreeks betalen aan penningmeester Raphaël Lagae, maar overschrijving op de rekening heeft 
de voorkeur. 

Programma 2016 
In bijlage vind je het nieuwe programma. Op de Nieuwjaarsbegroeting worden de activiteiten nog toegelicht en misschien 
nog wat aangevuld want we zijn nog in onderhandeling of op zoek om het aanbod nog wat uit te breiden. We zijn o.a. van 
plan om in het najaar een gastvoordracht over “straatfotografie” te organiseren.  
Ook in 2016 zullen we verder streven naar vernieuwing, dit niet alleen via eigen organisaties, maar ook in samenwerking 
met andere verenigingen. Zo hebben we samen met een aantal bevriende clubs bij het WVFD aangeklopt om dat te 
bewerkstelligen. De eerste resultaten zullen volgend jaar al merkbaar zijn. Er komt een nieuwe wind en daarvan zal je als 
DZL-lid ook kunnen mee profiteren.  
Toch nog even meegeven dat we in 2016 uitzonderlijk 2 digiporamawedstrijden voorzien.  Op de publieke show “Zien 
2016” die op 20/02/2016 in CC Guldenberg Wevelgem op de affiche staat, zal een jury de beste reeks aanduiden, maar 
daarnaast nodigen we ook op 11/11/2016 een gastjury uit om de inmiddels nieuwe klankbeeldreeksen te beoordelen. Het 
is de bedoeling om hiermee een definitieve deadline te stellen voor nieuwe digiporama’s en de samenstelling van de 
publieke show van het daaropvolgende voorjaar te vergemakkelijken.   
 
Het bestuur is heel tevreden over de werking van het bijna voorbije 42ste werkjaar. Wij danken iedereen voor zijn/haar 

inbreng en wensen jou en allen die je dierbaar zijn, welgemeend een prettig en sfeervol eindejaar en een heel voorspoedig 

Nieuwjaar. 

Namens het bestuur, 
 
Dirk Vergote 
secretaris fotoclub Digitaal Zien Lauwe 
T 0476 64 56 79  -  dirk.vergote@skynet.be  
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