
 

 
 

INFO... 
LID WORDEN ? 
  

U en onze leden hebben al zeker één ding 
gemeenschappelijk, nl. de liefde voor video en/of 

fotografie in iedere verschijningsvorm. 
 
Natuurlijk wil iedere vrijetijdsfotograaf zoveel mogelijk 

fotograferen of filmen, immers al doende leert men. 
 

Onze  video-, foto- en digiclub geeft ook nog extra dimensies aan de hobby zoals : 
  

 Stimuleren en uitwisselen van ervaringen en inzichten. 

 Mogelijkheden om je werk te laten zien en er opbouwend over te praten met 
anderen. 

 Door nieuwe impulsen activeert het je hobby en ontdek je vele nieuwe 
mogelijkheden. 

 Bekijken en bespreken van digitale beelden, foto's of videowerken. 

 Bezoeken van en samenwerken met andere clubs. 
 Uw vorderingen testen door deelname aan clubthema’s/wedstrijden. 

 Mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijden regionaal, landelijk en/of 
internationaal. 

  

 Als club zorgen we ook voor de nodige kwaliteitsbegeleiders die over verscheidene 
onderwerpen komen spreken. 

Ook staan we onze leden bij met praktische zaken zoals lessen in de verschillende 
software programma’s, foto- en film apparatuur en benodigdheden. 
 

In de mate van het mogelijke proberen we op verzoek van de leden bepaalde 
onderwerpen op de kalender te zetten zodat ieder zoveel mogelijk kan opsteken. 

 
Een club is ook één grote familie en een familie schuift ook al eens graag de voetjes 
onder tafel. 

Jaarlijks organiseren we ons clubfeest waarop ook de prijsuitreiking plaats vind van 
onze diverse clubwedstrijden. 

Voor we in vakantiemodus gaan sluiten we af met een BBQ. En natuurlijk mag er 
voor het jaareinde geen kerstfeest ontbreken.  
Ook worden er al eens (foto/video) uitstappen georganiseerd. 

 
Het lidgeld van onze vereniging bedraagt  25,00 euro/jaar (september-september). 

Je bent dan ook meteen lid van BREEDBEELD. 
Optioneel kan je aansluiten bij de OVU of voor video bij NAB2.0 en/of VAC. 

 
Voor meer info of inlichtingen over onze werking, of wens je vrijblijvend 
uitgenodigd te worden naar onze eerstvolgende clubavond, 

stuur een mailtje naar een van onze bestuursleden. 
  


