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Beste fotovriend, 
 
Officieel zijn we al in vakantie maar vooraleer we daar ook daadwerkelijk van gaan genieten, vragen we uw aandacht voor 
enkele belangrijke clubactiviteiten waarmee we na onze congé de draad weer opnemen. 

Zomerfeest 
Na onze geslaagde clubuitstap naar Zeeland is er alweer een gelegenheid om in te schrijven voor een gezellig onderonsje, 
nl. voor ons jaarlijks zomerfeest dat plaatsvindt op zondagmiddag 28 augustus 2016. Deze keer geen BBQ-festijn maar 
een beachparty op het zonnig terras met zicht op zee in feestzaal Vijverhof, Marremstraat 3 in Wevelgem. 
 
We kozen voor een gastronomisch all-in menu met aangepaste wijnen: 
 

 
Aanvang: 12u00 
Kostprijs: 55,00 EUR per persoon. 
 
Wil je meetafelen ? Stuur dan vóór 15/08/2016 een mailberichtje naar dirk.vergote@skynet.be met vermelding van het 
aantal deelnemers en schrijf het bedrag over op clubrekening BE49 7785 2262 7971 van fotoclub Digitaal Zien Lauwe. 
We zouden het tof vinden als je er ook bij bent. 

Themababbel 

Het bestuur was heel tevreden over de respons op de inspraakvergadering van 15 juni ll. Er was niet alleen een grote 

opkomst, maar er was ook een actieve inbreng. We hebben niet alleen geluisterd, maar we beloven u dat er ook gevolg zal 

worden gegeven aan uw ideeën, suggesties, opmerkingen, wensen,… De meeste veranderingen kunnen uiteraard maar 

ingang vinden vanaf volgend werkjaar. Maar een aantal ervan kan al onmiddellijk ingevoerd worden. Onze eerstvolgende 

fotobabbel op vrijdag 09/09/2016 is daar al een voorbeeld van.  We maken er een themababbel van. Je krijgt de keuze 

om in totaal 3 beelden in te dienen die passen bij de thema’s “Lijnen” en/of “Glas”. Je mag dus 3 foto’s insturen voor één 

van die twee thema’s of een combinatie maken uit beide onderwerpen. 

Je kan dus rekening houden met deze opdracht als je deze zomer op fotojacht gaat. 

Het aantal werken op de fotobabbels brengen we terug van 4 naar 3 opdat we wat meer tijd zouden hebben om ze te 

bespreken. De beoordeling zelf zal ook meer gestructureerd gebeuren. 

Begin september volgt nog een nieuwsbrief met de richtlijnen voor de inzending.  

Prettige vakantie en hopelijk tot 28 augustus op Wevelgem-beach. Wie in zwembroek komt, krijgt een extra traktaat! 

Namens het bestuur, 
 

DZL-nieuwsbrief 
2 juli 2016 
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Dirk Vergote 
Secretaris DZL 
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