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U kan maar beter
correct financieel advies krijgen.
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bankagentschap
met professioneel advies
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Peter Misplon
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Woordje van de voorzitter

We zijn goed en wel aan het nieuwe filmseizoen begonnen.
Vol moed kijken wij uit naar de vele mooie producties die op ons afkomen.
We zijn verheugd dat er reeds enkele interessante films op stapel staan.
Volgende vergadering is tevens de statutaire vergadering met naar jaarlijkse gewoonte de bestuursverkiezingen.
Vorige vergadering hadden we reeds enkele kandidaten die zich geroepen voelen om een plaats in
het bestuur van de club te bekleden. Maar wie zich nog geroepen voelt mag zich zeker aanmelden
bij de secretaris.
We hebben nood aan nieuwe gedachten om het clubgebeuren nog interessanter te maken.
Het deelnemen aan het bestuur is geen jarenlange verplichting, en indien je het niet aankunt of
door omstandigheden in de onmogelijkheid bent om verder uw functie uit te oefenen kan je er altijd
vervroegd uitstappen.
We rekenen dus op enkelen van jullie om zich kandidaat te stellen.
Tot vrijdag 16 oktober
Paul Misplon
Voorzitter Videoclub Westkust Koksijde
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Vorige vergadering
vergadering van 18 september 2015
Algemeenheden:
Onze videoclub is uitgenodigd voor een gastprojectie bij de Brugse Amateurcineasten en dit op
13 november.
Volgende leden zullen een film voorzien:
Jürgen en Thomas, Gaston, Marnix, Pierre, Kurt, Walter en Hubert.

Hubert Pouillie		 “Ik word Okra (60 jaar Okra in Ieper en Kortrijk)”
Deze opdrachtfilm was niet zo gemakkelijk voor Hubert. Als je maar pas op het laatste moment je
scenario weet en daarenboven kinderen als acteurs hebt… ja, dan komt er een heleboel samen
op je af! Er werd voorgesteld om nog wat close-up inserts van Okraleden aan toe te voegen.

Jürgen, Thomas en Kurt		 “De Garnaalvisser”
Bij het zien van de eerste beelden kunnen we al vermoeden dat het weer een sterke film wordt,
niet alleen wat inhoud, maar ook wat opnames betreft!
Het verhaal van een jonge garnaalvisser te paard.

Gaston Dierick		 “Myanmar langs duizend Pagodes”
Nadat we de vorige keer alleen de montage hadden gezien, had Gaston deze nu voorzien van
een (voorlopig) goed aanvullende tekst.
Een film met kleurrijke boeiende beelden en de nodige vele close-ups.

Roland Rondou		 “The best of the West”
Roland had ons de vorige keer al een filmmontage getoond over zijn geplande reis.
Naar zijn te monteren beeldmateriaal waren we nu allemaal benieuwd.
Nu was het zover: vier staten en zeven natuurparken van West- Amerika had Roland doorkruist en
dat leverde een heel pak beelden op.
Hij had zijn film ingedeeld in 4 delen, namelijk:
San Francisco, Las Vegas, Bryce Canyon, Antilope Canyon.
Het voorstel was dan ook om deze 4 items als een afzonderlijk geheel uit te werken.
Kies de mooiste beelden waar je het meest boeiend kan over vertellen, eventueel aanvullend
met bewegend fotomateriaal van internet (indien er iets ontbreekt).
Je hebt mooie beelden, je kan tekst schrijven en zelf inspreken, je kan monteren en je bent creatief… we zijn benieuwd!
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Patrick Vanhooimissen
Hoe kan je nu je nieuwe camera het best leren? … Door hem te gebruiken.
Hoe kan je nu een film maken?... Door te zorgen dat je goed beeldmateriaal hebt.
En dat toonde Patrick in zijn drie volgende filmpjes.

“Wat goan w’eten? Mussels met friet”
De vrouw van Patrick mocht zich even Sofie Dumont wagen.
Stap voor stap toonde zij ons hoe we perfect een mosselgerecht moeten klaarmaken.
We kregen met zijn allen goesting naar zo’n potje mossels.
Wat hebben we geleerd van Patrick:
Ten eerste: ik heb vandaag zin om wat te filmen, maar wat????.
Ten tweede: schat, ik heb vandaag goesting in mossels.
Ten derde: wat zou ik nu morgen kunnen eten????

“Nightglow Koksijde, ster der zee”
In juli werden na valavond op het strand meerdere luchtvaartballonen opgeblazen op het ritme
van de muziek. Deze feeërieke sfeervolle beelden wist Patrick zeer goed vast te leggen. Het voorstel was één liedje te gebruiken en deze te voorzien van de mooiste beelden en indien mogelijk
ook beelden van de toeschouwers.

“Malaga processie”
Er zijn zo van die momenten dat je zegt: zou ik dat even filmen? En ja, achteraf zie je dan dat je
hier over krachtige beelden beschikt.
Monteren op ritme van één muziekstuk en dit in een chronologische volgorde, van de stilstaande
voorbereiding naar de beweging van de processie.
Kort maar krachtig.

Pierre Pollet		 “Molendagen”
Pierre had 1 minuutje uit een film gehaald en gemonteerd en dit over een molen. Kwestie van
even de wind in de zeilen te zetten in geval van een mindere activiteit van onze leden. Maar
vandaag zat de wind goed van onze leden.

Walter Decock		 “Garnaalkruien”
Walter zoekt altijd de wind op zodat zijn camera altijd draait!
Deze maal heeft hij enkele garnaalkruiers gevolgd in Sint Idesbald.
Zelfs toeschouwers mochten hier ook even aan deelnemen.
Een kort vlot gemonteerd filmpje met een goede inleiding: het interview
van een garnaalkruier.
Gilbert
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Computer
witbalans herstellen in Adobe Premiere Pro deel 2
Video opgenomen met een camera waarvan de witbalans niet correct is ingesteld levert beelden
op met een bepaalde kleurzweem. Adobe Premiere Pro kent verschillende effecten om dit probleem te corrigeren. In dit deel aandacht voor de effecten RGB Color Corrector en RGB Curves.
Het herstellen van de witbalans
kan snel met de effecten Auto
Color en Fast Color Corrector.
Enige nadeel van deze effecten is,
dat de correctie zelden helemaal
correct wordt uitgevoerd. Dit heeft
twee oorzaken. Ten eerste wordt
bij deze effecten geen onderscheid gemaakt tussen pixels. Corrigeert u de kleur van één van de
drie RGB-kleurkanalen, dan wordt
die correctie direct uitgevoerd
op zowel de donkere (shadows/
pedestral), midden (midtones/
gamma) als lichte (highlights/gain)
pixels in het beeld. Ten tweede
zorgt een correctie van één van
de kleurkanalen er voor dat de
overige twee kleurkanalen ook
worden beïnvloed. Met andere
woorden, de kleurkanalen zijn niet
individueel aan te passen.
Om meer controle te krijgen op de
witbalanscorrectie, zult u gebruik
moeten maken van twee andere
effecten. De RGB Color Corrector
stelt u in staat om zowel de drie
kleurkanalen gelijktijdig of elk
individueel kleurkanaal afzonderlijk te corrigeren. Die correctie
kunt u uitvoeren op zowel de
donkere, midden als lichte pixels
in het beeld. Het enige dat u niet
afzonderlijk kunt beïnvloeden
met de RGB Color Corrector is de
helderheid van het totale beeld.
De helderheid zit versleuteld in de
individuele kleurkanalen. Wilt u de
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helderheid van het totale beeld wel kunnen corrigeren dan kunt u beter kiezen voor het effect
RGB Curves. Behalve de helderheid kunt u met dit effect tevens de individuele kleurkanalen corrigeren. Een andere verschil tussen deze twee effecten is de wijze waarop ze werken. Met de RGB
Color Corrector werkt u met waarden die af te lezen zijn, terwijl bij de RGB Curves dat niet het
geval is. U werkt met dit effect meer op gevoel en dat maakt het lastig om dit effect te gebruiken
met keyframes.

RGB Color Corrector
Klik in Premiere Pro op de
toetsencombinatie Alt + Shift
+3 om over te schakelen naar
de Workspace Color Correction.
Plaats de clip die u wilt corrigeren op de tijdlijn; het beeld
verschijnt in de Program monitor.
Onder de Program monitor staat
de referentie monitor. Klik in die
monitor op het sleutel-icoontje
naast de witte tijdcode en kies
uit het menu RGB Parade. Plaats
het effect RGB Color Corrector op
de clip die u wilt corrigeren.

afbeelding 1

Zorg ervoor dat de bovenkant en onderkant van elke kleur zichtbaar is in de RGB
Parade. Is dat niet het geval, dan kunt u de
onderkant van alle kleurkanalen verhogen
door de waarde bij de parameter Pedestral iets te verhogen. Wilt u de bovenkant
iets omlaag brengen, dan verlaagt u de
waarde bij de parameter Gain (afbeelding 1). U verkrijgt hierdoor een compleet
beeld van elk kleurkanaal.
Klik vervolgens op het pijltje voor de
parameter RGB. Per kleurkanaal verschijnen er nu drie opties. Met Gamma past
u de waarde per kleurkanaal aan voor de
midtones, met Pedestral voor de shadows en met Gain voor de highlights. U
kunt de waarde van elke parameter het
eenvoudigs veranderen door op het
witte pijltje voor de waarde te klikken. Er
verschijnt dan een schuifbalk die u met
uw muis kunt bedienen. Zorg er nu voor,

afbeelding 2
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dat zowel de shadows, midtones
als highlights voor elke kleur op
gelijke hoogte komen te liggen om
de witbalans te herstellen (afbeelding 2). Vergeet niet om na deze
correctie de parameters Gain en/of
Pedestral weer te resetten. Dit doet
u door rechts van die parameters
op het gekromde witte pijltje te
klikken.

RGB Curves
Plaatst het effect RGB Curves op
de clip die u wilt corrigeren en
klik op het pijltje voor de naam
RGB Curves. Er verschijnen vier
vierkanten. Het eerst wat u kunt
doen is de Master gebruiken om de
gehele RGB-Waveform in beeld te
krijgen.
Om de bovenkant naar beneden te
halen, klikt u met de muis eerst op
het witte vierkantje links boven aan
de diagonale lijn in de Master. Deze
wordt nu effen wit. Pak nu met de
muis dit vierkantje beet en beweeg
het naar beneden. Het beeld wordt
donkerder en in de RGB Parade
zakken de toppen naar beneden
(afbeelding 3). Beweegt u dit linker
boven punt naar links, dan brengt
u de toppen in de RGB-Parade
omhoog. Om de onderkant van de
RGB-parade te kunnen veranderen
klikt u eerst op het vierkantje links
onder van de diagonale lijn in de
Master. Gebruik daarna de muis
om dit punt naar links te bewegen.
De onderkant van de RGB-Parade
wordt nu verlaagd. Beweegt u dit Met het RGB Curves effect kunt u zowel de helderheid als de individuele kleurkapunt omhoog, dan verhoogt u daar- nalen corrigeren.
mee de onderkant van de RGB-parade. Met andere woorden de donkere gedeelten in het beeld
worden lichter.
Als u een volledig beeld hebt in de RGB-Parade, dan kunt u daarna de individuele kleurkanalen
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afbeelding 3

afbeelding 4

corrigeren. Gebruik daarvoor de diagonale lijnen bij de vierkanten Red, Green en Blue. Brengt u
de bovenkant van een diagonale lijn omlaag of verschuift u deze naar links, dan vermindert of
versterkt u de kleur van dat kanaal voor zowel de highlights als ten dele ook voor de midtones.
Verschuift u de onderzijde van een diagonaal naar boven of naar rechts, dan vermindert of
versterkt u de kleur van dat kanaal voor de shadows als ten dele ook voor de midtones. Zorg er in
eerst instantie voor dat de highlights en shadows gelijk komen te liggen in de RGB-Parade.
Als laatste kunt u nu nog de midtones aanpassen. Om deze, min of meer, te isoleren van de highlights en shadows, kunt u punten plaatsen op de diagonale lijn van elk kleurkanaal door er op
te klikken. Plaatst twee punten op die lijn (afbeelding 4). Na het plaatsten kunt u de punten nog
verschuiven door ze vast te pakken met de muis. Wilt u punten verwijderen, dan pakt u zo’n punt
beet en veegt hem met de muis buiten het vierkant. Pak na het plaatsten van twee punten de lijn
in het midden van die twee punten vast met de muis en beweeg deze omhoog om de midtones
te verhogen of beweeg de lijn naar beneden om de midtones te verlagen. Als de midtones van
elke kleur gelijk liggen is de witbalans gecorrigeerd. Vergeet tenslotte niet om de Master weer
naar het uitgangspunt te zetten om de belichting te optimaliseren.

De Gouden kat
Cinypra festival van de Gouden Kat
De “Gouden Kat” is een jaarlijkse filmwedsrijd georganiseerd door Cinypra. Iedere WestVlaamse filmclub stuurt zijn beste film en deze wordt dan opnieuw beoordeeld, niet
door film-critici, maar door kunstenaars uit diverse sectoren.
Van onze club nemen Jürgen DEPOORTER & Thomas VANDER BRUGGHEN deel met
hun film “Identikwijt”.
Steun onze leden en wees aanwezig!!
Vrijdag 20 november 2015 in het CC van Dikkebus

11

CAFETARIA HOGE-BLEKKERBAD
Zwem- en recreatiebad Hoge Blekker, Koksijde-dorp

. Jupiler en Stella Artois van ’t vat
getapt volgens de ISB-normen
. Diverse trappisten- en abdijbieren
. Artisanale pizza-baguetten en croque-monsieurs
. Mits consumptie, gelegenheid tot nuttigen
van meegebrachte boterhammen
. Terras voor 80-tal personen

. Open vanaf 10 tot 21 u. – ook over de middag
. Huisgemaakte pannenkoeken
. Openbaar vervoer op 5 minuten
. Op klein half uurtje wandelafstand van zee
. Openbaar speelpleintje op 50 m. van de cafetaria
. Carambole-biljart (competitie dinsdag- en vrijdagmiddag)
. Recreatiebad met instructie-, buiten- en wildwaterbad, glijbaan,
duowhirlpools met aromakeuze, …..
. Gratis toegang internet
. Democratische prijzen
. Ruime parking

Pylyserlaan 30
8670
KOKSIJDE
058/51.60.03
www.zwembaden.koksijde.be
truwantphilip@gmail.com
Fb : Cafetaria Hoge-Blekkerbad
Uitbaters sinds 1994 :
Philip en Christel Truwant-Vervenne

20
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Volgende vergadering
vergadering van 16 oktober 2015
Na de algemene mededelingen beginnen we onmiddellijk met de verkiezing van een nieuw
bestuur.
Dit is dan ook de statutaire vergadering. Tegen alle verwachtingen in hebben we dit jaar enkele
leden die zich kandidaat hebben gesteld. Leden die zich willen engageren om zich nuttig te
maken in het bestuur kunnen zich nog steeds aanmelden.
Met hoe meer we zijn des te minder werk iedereen heeft.
Nu wordt het secretariaat waargenomen door de voorzitter en de penningmeester, dit zou nu
terug kunnen opgesplitst worden.
Dan volgt het filmprogramma. Breng gerust uw beelden mee voor een beoordeling.
Willy Bolle heeft alvast zijn film opgegeven om te vertonen met als titel “De Pelgrimsroute”.
Ook van Patrick Vanhooimissen verwachten we iets en Roland Rondou heeft nog materiaal
genoeg van Amerika.
Het zal een rijk gevulde vergadering worden dus allen present op vrijdag 16 oktober.

Vandewoude
Garage • Carrosserie

Ten Bogaerdelaan 1 • Koksijde • 058 51 15 33 • www.kia.be
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Niet te doen wat je met honing kan doen ! www.meli.be
© Studio 100 Animation - Based on the books written by
Waldemar Bonsels ‘Maya the Bee’. TM Studio 100 - www.maya.tv

ADV FILMCLUB VEURNE.indd 1
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Techniek
Camerasensoren uitgelegd
De ziel van een digitale camera is de sensor. Deze bepaalt het beeldformaat, resolutie,
scherptediepte en dynamisch bereik. Alles wat je moet lezen vind je hier.
De ziel van een digitale camera is de sensor - om beeldformaat, resolutie, prestaties bij weinig
licht, scherptediepte, dynamisch bereik, lenzen, en zelfs fysieke afmetingen van de camera te
bepalen is de sensor essentieel.
Een beeldsensor is een solid-state apparaat, het deel van de hardware van de camera dat licht
opvangt en wat je door een zoeker of op een LCD monitor ziet naar een afbeelding converteert.
Beschouw de sensor als het elektronische equivalent van film. Met filmcamera’s kon je uit
honderden merken filmpjes kiezen, die ieder hun eigen unieke en herkenbare eigenschappen
hadden. Met digitale camera’s is veel van die technologie ingebouwd in de hardware, en kun je
speciale filmachtige effecten later toevoegen met behulp van software.
De sensor van je camera bepaalt hoe goed je afbeeldingen eruit zien en hoe sterk je ze kunt vergroten. De beeldkwaliteit is niet alleen afhankelijk van het formaat van de sensor, maar ook van
de hoeveelheid pixels (lichtgevoelige fotosites) die erop passen, en het formaat van die pixels.
Het formaat van de sensor beïnvloedt ook wat je door de zoeker ziet - de relatie tussen wat je
probeert vast te leggen en wat er ook daadwerkelijk wordt vastgelegd en naar de geheugenkaart
wordt gestuurd. Kleinere sensoren passen een uitsnedefactor toe op lenzen, waardoor er minder
wordt vastgelegd dan wanneer je een full-frame sensor gebruikt. Het full-frame referentiepunt is
altijd de traditionele 35mm film.
Ben je al in de war? Dat hoeft niet. Zelfs al weet je het verschil niet tussen CCD en CMOS, of Four
Thirds en APS-C, deze handleiding zal deze intimiderende alfabetsoep ontleden en je door de
sensoren leiden die je waarschijnlijk zult tegenkomen.

Typen sensoren
De meest voorkomende types sensoren zijn CCD (charged coupled device) en CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor).
CCD is één van de oudste technologieën voor het vastleggen van beeldmateriaal voor digitale
camera’s en heeft voor lange tijd superieure beeldkwaliteit geboden ten opzichte van CMOS
sensoren, met een beter dynamisch bereik en ruisbeheersing. Hoewel CCD nog steeds in budget
compact modellen gebruikt wordt, is hebben de elementaire constructie en het grotere stroomverbruik ervoor gezorgd dat camerafabrikanten op CMOS alternatieven zijn overgestapt.
CMOS is beschouwd als inferieure concurrent van CCD, maar de CMOS sensoren van tegenwoordig zijn geüpgraded zodat ze de CCD standaard kunnen evenaren of zelfs overstijgen. Met meer
ingebouwde functionaliteit dan CCD’s kunnen CMOS sensoren efficiënter werken, energiezuiniger zijn, en beter presteren met hogesnelheid seriefotografie.
De nieuwere Foveon X3 sensor, gebaseerd op CMOS technologie, wordt alleen gebruikt in
Sigma’s compact camera’s en DSLR’s. Live MOS is een merknaam voor beeldsensoren die Leica,
Olympus en Panasonic gebruiken in de Four Thirds System DSLR’s die ze sinds 2006 fabriceren.
Deze sensoren bieden naar verluidt CCD beeldkwaliteit met het lagere energieverbruik van een
CMOS.
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Full frame (36mm bij 24mm)
Het grootste sensorformaat heet full frame, aangezien het hetzelfde formaat is als een frame van
35mm film. Full-frame sensoren zijn bijna twee keer zo groot als APS-C sensoren. Forse pro-level
monsters zoals de Nikon D800, de Canon EOS 5D Mark III, en de Nikon D4 hebben full-frame
sensoren. Het afgelopen jaar zijn er echter ook kleinere camera’s met vaste lens zoals de Sony
Cyber-shot RX1 verschenen die een full-frame sensor hebben. De Sony Alpha SLT-A99, een DSLRachtige camera met een vaste doorzichtige spiegel in plaats van eentje die wegklapt om een foto
te nemen, is ook een full-frame model.
Met een full-frame sensor heb je geen uitsnedefactor, dus wat je door de zoeker ziet is ook wat op
je foto komt te staan. Grotere sensoren in full-frame modellen, gecombineerd met een lens met
een groot diafragma, kunnen een zeer ondiepe scherptediepte opleveren - geweldig voor macroen videowerk. Over het algemeen geldt hoe groter de sensor, hoe groter de camera en hoe groter
de lenzen die nodig zijn om ervan te profiteren, hoewel daar verandering in begint te komen.

APS-H (28.7mm bij 19mm)
APS (active pixel sensor) is het meest populaire type sensor voor zowel camera’s met een verwisselbare lens als hogere kwaliteitscamera’s met een vaste lens. Het is aanwezig in een groot
aandeel van DSLR’s voor de consument en prosument. Het APS-H type combineert een relatief
grote sensor met een matig aantal pixels om de snelheid en ISO-prestaties te verbeteren. Het past
een 1.3x uitsnedefactor op gemonteerde lenzen toe. De Canon 1D Mark IV en Canon 1D Mark III
hebben een dergelijke sensor.

APS-C (23.6mm bij 15.8mm)
De meeste belangrijke DSLR’s voor prosumenten en enthousiasten van Canon, Nikon, Pentax,
en Sony gebruiken een APS-C sensor - maar niet alle APS-C sensoren zijn hetzelfde. Een Canon
APS-C sensor meet 22.2mm bij 14.8mm terwijl de Sony, Pentax, Fujifilm, en Nikon (DX) versies
uiteenlopen van 23.5mm bij 15.6mm tot 23.7mm bij 15.6mm. De Ricoh GR (23.7mm bij 15.7mm),
de Canon EOS M (22.3mm bij 14.9mm), de Sony NEX lijn, en Fujifilm camera’s gebruiken allemaal
APS-C sensoren.

Four Thirds (17.3mm bij 13mm)
Four Thirds is ruwweg een kwart van de grootte van een full-frame sensor. Het is een open DSLR
standaard gecreëerd door Olympus en Kodak, en wordt in alle Olympus en Panasonic Four Thirds
en Micro Four Thirds DSLR’s gebruikt. Het heeft een uitsnedefactor van 2x, wat de effectieve
brandpuntsafstand van een gemonteerde lens verdubbelt. De nieuwe nieuwe Olympus OM-D
E-M1, de Olympus Pen E-PL5, en de Panasonic Lumix GH1 gebruiken deze sensor.

CX format (1 inch)
Nikon’s CX formaat werd aangekondigd in 2011, en is in gebruik genomen op het Nikon 1
camerasysteem. En in 2012 lanceerde Sony de kleine Cyber-shot DSC-RX100 digitale camera, die
gebruik maakt van een 1-inch (13.2mm bij 8mm) sensor met een uitsnedefactor van 2.7x.

1/1.7 inch (7.6mm bij 5.7mm)
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Deze sensoren behoren tot de grootste formaten die in compact camera’s worden gebruikt, en ze
kunnen grotere pixels bevatten voor verbeterde ruisprestaties ten opzichte van standaard pointand-shoot zakcamera’s. Grotere pixels kunnen beter omgaan met lacunes in helderheid om meer
detail te reproduceren.

1/2.5 inch (5.76mm bij 4.29mm)
Dit formaat is één van de kleinste sensoren, doorgaans gebruikt in laaggeprijsde point-and-shoot
modellen. Hoewel zulke kleine sensoren goedkoper te produceren zijn, zorgen de kleinere pixels
voor meer ruis en een verminderd dynamisch bereik, wat resulteert in niet al te geweldige afbeeldingen. Maar de resultaten kunnen nog altijd beter zijn dan die van een smartphone camera,
vooral voor portretfoto’s.
Andere varianten in deze categorie zijn /3.2, 1/2.3, 2/3, 1/3.2, 1/1.2, en 1/1.8. Met sensoren zo
klein als 1/2.7-inch (5.37mm bij 4.04mm), is het geen raadsel dat smartphones serieuze concurrenten vormen voor compact camera’s.

Wat hoort waar?
Compacte spiegelloze camera’s met verwisselbare lens hebben doorgaans een aantal verschillende sensorformaten. Kleinere zijn de 1/2.3-inch (6.17mm bij 4.55mm) sensor in de Pentax Q, en
de 1-inch sensor die gebruikt wordt in de Nikon 1 Series. De Panasonic Lumix GF5, de Olympus
Pen serie, en de OM-D E-M5 hebben Micro Four Thirds 4/3-inch (17.3mm bij 13mm) sensoren.
Geavanceerde compact camera’s met vaste lens, zoals de Fuji X100S (23.6mm bij 15.8mm) en
Nikon Coolpix A (23.6mm bij 15.7mm), hebben een PS-C sensor. De Fujifilm X20 heeft een 2/3inch (8.8mm bij 6.6mm) sensor terwijl de Canon G1 X een 1.5-inch sensor (18.7mm bij 14mm)
bevat.
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Info
lid- en sponsorgelden werjaar 2015 - 2016
Enkele mogelijkheden om zich bij Videoclub Westkust Koksijde aan te sluiten tegen zeer
democratische prijzen:
• Individueel steunend of filmend lid van Videoclub Westkust Koksijde
die niet deelneemt aan officiële wedstrijden
€27
• Individueel actief filmend lid van Videoclub Westkust Koksijde
+ lid WEVAC + lid CvB + in orde met Sabam

€50

Gezinslidmaatschap
• Het volledige gezin is steunend lid waarvan 1 persoon (vrij te kiezen)
ook lid is van WEVAC en CvB + in orde met Sabam

€65

• 2 CvB leden

€100

We houden eraan alle sponsors van de vorige jaren te danken voor hun steun aan onze
club en hopen opnieuw op hen te kunnen rekenen.
Nieuwe sponsors zijn uiteraard ook van harte welkom.
Voordelen voor de sponsors:
Het maandblad wordt verstuurd naar alle leden (momenteel zo’n 60) en alle foto- & videoclubs van het Vlaamse landsgedeelte.
Het verschijnt iedere maand behalve in juli en augustus.
Wij bieden onze sponsors het volgende aan:
1 Publiciteitsruimte in ons maandblad op formaat A5 uitgegeven door de Videoclub zelf
½ blad
€30
1 blad
€50
Binnenkant omslag (hele pagina)
€60
Buitenkant omslag (hele pagina)
€70
2 Een pagina publiciteitsruimte op de website www.videowestkust.be
+ een link naar uw eigen site
3 De projectie van hun gegevens op groot op groot scherm tijdens alle openbare manifestaties ingericht door Videoclub Westkust Koksijde zoals de clubwedstrijd en speciale
projecties in het casino van Koksijde of andere gelegenheden.
Onze sponsors krijgen ook de mogelijkheid om een reclamespotje van 15 sec. te laten
maken door de club.
Deze wordt opgenomen in uw zaak aan €75
Door uw steun kan onze club verder blijven bestaan, hiervoor alvast hartelijk dank.

Slechts 1 rekeningnummer: Argenta BE 42 9730 7418 7654
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Agenda
ledenvergaderingen 2014 - 2015
Algemene vergaderingen Videoclub Westkust
Iedere derde vrijdag van de maand om 20 uur (behalve juli & augustus)
In de Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde
vrijdag 16 oktober 2015
vrijdag 20 november 2015
vrijdag 18 december 2105
vrijdag 15 januari 2016
vrijdag 19 februari 2016
vrijdag 18 maart 2016
vrijdag 15 april 2016
vrijdag 20 mei 2016
vrijdag 17 juni 2016

WEVAC Cursus 2015
Gewoontegetrouw organiseert WEVAC in het najaar een cursus in samenwerking met het CvB.
Deze vorming zal verzorgd worden door Rudi Debruyne, cameraman, cineast en natuurfotograaf.
Documentairemaker bij Country Life TV.
Dit jaar gaat de cursus opnieuw door in Beveren-Roeselare op 17 oktober 2015.
Stip deze datum alvast aan in uw agenda.
Zaal ’t Bourgondisch Kruis, Beversesteenweg 470, 8800 Roeselare – Beveren
Er wordt stipt om 9u30 gestart en de cursus loopt to 17uur.
Uiteraard is deze cursus gratis voor WEVAC-leden.
Er zal ter plaatse een warme maaltijd te verkrijgen zijn,
menu en prijs volgen later.

Inschrijven bij Wilfried Lachat vòòr 10 oktober 2015
wilfried.lachat@skynet.be
Tel. 051/20 46 92
Rekeningnummer WEVAC: BE79 4675 0163 0133

clubwedstrijd/Filmfestival 2016
Jawel, we praten reeds over het komende filmfestival annex wedstrijd.
De volgende editie van dit niet te missen evenement gaat opnieuw door in het casino van Koksijde
en dit op zondag 7 februari 2016.
Stip deze datum alvast aan in uw agenda (als je er al eentje hebt voor komend jaar)

clubetentje 2016

Het clubetentje staat nu reeds op de agenda voor zaterdag 4 juni 2016. We gaan terug naar
restaurant De Mol in De Panne. Zeker nu reeds aanduiden op uw kalender hé!!
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PIRANACONCEPTS.COM

› INDUSTRIEBOUW ‹
› WONING- & APPARTEMENTSBOUW ‹
› AGROPROJECTEN ‹
› PREFAB BETON ‹
› METAALCONSTRUCTIES ‹
› ALUMINIUM EN HOUTSCHRIJNWERK ‹

MORTI nv
Industriepark Drongen 1
Booiebos 21
B-9031 Drongen (Gent)

› CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS ‹
› CONSTRUCTION D’HABITATIONS ET D’APPARTEMENTS ‹
› PROJETS AGRAIRES ‹
› BÉTON PRÉFABRIQUÉ ‹
› CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ‹
› MENUISERIE BOIS ET ALUMINIUM ‹

T +32 (0)9 282 48 77
F +32 (0)9 282 45 09
mail@morti.be
www.morti.be
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