
 

 

MOREEL VERSLAG OVER HET WERKJAAR 2019 

 

Beste leden van Fotografieclub ISO 8450, 

 

Ik zou graag het gezegde “Het is altijd goed om in eigen hart te kijken voor het slapengaan” 

willen parafraseren tot “Het is altijd goed om naar onze werking te kijken vooraleer het 

nieuwe jaar in te gaan” en om zo tot het moreel verslag over 2019 te komen. 

Ik begin alvast met twee vragen te stellen, nl. 

1) Wat zeggen onze statuten ter zake ? 

Het doel van de vereniging is :  

a. het bevorderen van de fotografie van vrijetijdsfotografen;  

b. de technische en esthetische vorming van vrijetijdsfotografen.  

Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten die openstaan voor 

leden als niet-leden. 

2) Wat leert daaromtrent onze uitgebreide agenda van het voorbije jaar ? 

Wel, eerlijk gezegd, heel veel !! 

 Zo kwam de stuurgroep meermaals samen om de werking en de planning van onze 

feitelijke vereniging vast te leggen; 

 Er was de Info- en contactvergadering op 17 januari 2019, waarbij zich spontaan 

toen reeds meerdere leden aansloten, wat de noodzakelijkheid van een nieuwe 

fotografieclub in Bredene illustreerde; 

 Op 31 januari volgde dan de eerste Statutaire Algemene Ledenvergadering waarop 

o.m. de statuten werden aanvaard en de stuurgroep werd geïnstalleerd; 

 In de voorbije maanden werden er niet minder dan 12 clubbijeenkomsten opgezet, 

waarbij o.m. het beoordelen van foto’s, macrofotografie in theorie en in praktijk, e.a. 

onderwerpen aan bod kwamen; 

 We mochten ook een spreker verwelkomen die ons meenam in de photopit van een 

concertfotograaf; 

 En dan waren er de vele uitstappen, waarvan we de twee fotosafaris in de oude 

vakschool en deze in het Koninklijk Atheneum I Centrum te Oostende zeker 

herinneren. We deden aan avond- en nachtfotografie en fotografeerden tegenlicht 

de zonsondergang. We legden de Kop van ‘t Sas op het gevoelig schijfje vast en 

fotografeerden op de Meifoor in Brugge en op “Retro sur Mer” in Wenduine. Ook 



“Bredene Festivalt”, het Halloweengebeuren, de carnavalstoet en de kerstmistour 

van de Oostendse Vespaclub ontsnapten niet aan onze lenzen. We bezochten de 

installaties van IVOO en waren present op de algemene repetitie van toneelkring 

Boontje. We fotografeerden ook nog de medewerkers van het Rode Kruis en 

recentelijk nog de verlaten lokalen van het woonzorgcentrum Jacky Maes; 

 We bekeken, bespraken en beoordeelden de vele foto’s die bij deze uitstappen 

werden geschoten in een sfeer van opbouwende kritiek; 

 Op 19 en 20 oktober jl. pakten we uit met onze eerste groepstentoonstelling in het 

kader van “Buren bij Kunstenaars”, zeker een succes te noemen; 

 Het ganse werkjaar door liep de Fotochallenge 2019, die door de clubleden werd 

gejureerd en waarvan we straks de resultaten zullen bekijken; 

 In het voorbije jaar werden er vele Nieuwsbrieven verstuurd, waarin naast de 

aankondiging van de komende activiteiten ook interessant fotografisch nieuws werd 

medegedeeld; 

 Ook de clubwebsite www.iso8450.be werd uitgebreid en geoptimaliseerd, zodat 

zowel leden als niet-leden steeds alle nuttige info ter beschikking hebben; 

 Tot slot organiseerden we ook een viertal samenkomsten voor startende 

vrijetijdsfotografen en kregen de clubleden foto-opdrachten mee met thema’s als 

“Liefde” en “Funeraire kunst”. 

Deze uitgebreide opsomming, die waarschijnlijk zelfs nog niet helemaal volledig is, 

illustreert m.i. overduidelijk dat we in het voorbije jaar niet hebben stilgezeten met onze 

nieuwe fotografieclub. We hebben daarbij onze baseline “fotografieclub waar het klikt” 

zowel letterlijke als figuurlijk gestand gehouden. We klikten er immers uitgebreid op los en 

er werden ook nieuwe vriendschapsbanden, al dan niet fotografische, gesmeed. 

We mogen dan ook niet alleen met fierheid, maar ook met dankbaarheid naar de zowat 

veertig leden toe stellen dat we met z’n allen ruim hebben voldaan aan de doelstellingen 

van onze feitelijke vereniging. 

Ook de Bredense cultuurraad en het gemeentebestuur is dit niet ontgaan. Op de laatste 

gemeenteraadszitting van 2019 werd Fotografieclub ISO 8450 immers erkend als socio-

culturele vereniging, waardoor we aanspraak kunnen maken op subsidies en op materiële 

ondersteuning voor onze club. 

Mag ik dan ook vragen om dit moreel verslag goed te willen keuren, waarvoor alvast mijn 

dank. 

Bredene, 9 januari 2020, 

Fred DELRUE 

Administratief verantwoordelijke Fotografieclub ISO 8450 

  

 


