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PERSMEDEDELING  

 

ISO 8450 : nieuwe Bredense fotografieclub 

De initiatiefnemers van ISO 8450, de nieuwe Bredense fotografieclub, willen de kunst van het 

fotograferen in de gemeente bevorderen en promoten. 

Coördinator Marc BAERT : “Met deze club willen we in eerste instantie fotograferen. Vandaar dan ook 

“fotografieclub” in plaats van “fotoclub” en de baseline “Waar het klikt”. In de doelstellingen van de 

feitelijke vereniging hebben we de technische en de esthetische vorming van vrijetijdsfotografen 

ingeschreven. De naam van onze club verwijst met “ISO” naar de lichtgevoeligheid van een digitaal 

fototoestel én met “8450” naar (het postnummer van) de gemeente Bredene. In ons logo vind je dan ook 

zowel de golven van de zee als de lamellen van een diafragma terug.” 

“We zullen dit doel trachten te bereiken door het organiseren van activiteiten die openstaan voor zowel 

leden als voor niet-leden”, vult administratief verantwoordelijke Fred DELRUE aan. “Daarbij denken we aan 

foto-uitstappen, vormingsavonden, projecties, tentoonstellingen, wedstrijden, workshops, enz … Samen 

wensen we te streven naar kwaliteit en vernieuwing door kennisoverdracht en kruisbestuiving, ook met 

andere groepen en verenigingen die actief zijn omtrent beeldende kunsten.” 

Medeoprichter en financieel verantwoordelijke Alain BILLIOUW stelt : “In deze nieuwe fotografieclub is 

iedereen welkom. Zowel de absolute beginners als de gevorderde vrijetijdsfotografen kunnen lid worden. 

We houden het lidmaatschap dan ook laag. Voor € 25,00 word je tot eind 2019 lid. Wie zich aansluit, is vrij 

om te participeren aan die activiteiten die persoonlijk interessant worden gevonden. Elkaar respectvol en 

motiverend tegemoet treden, zijn daarbij essentiële waarden voor de nieuwe club.” 

ISO 8450 zal toetreden tot BREEDBEELD, de organisatie die iedereen in Vlaanderen die in zijn vrije tijd met 

o.m. fotografie bezig is, ondersteunt, informeert en verbindt. Daardoor zullen de geregistreerde leden, 

maar ook de occasionele medewerkers gedekt zijn door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en 

rechtsbijstand. 

Heb je interesse om je fotografische skills te delen, uit je comfortzone te treden, inspiratie en motivatie op 

te doen, informatie en ideeën te verwerven omtrent fotografie ? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend 

contact op met ISO 8450. Dat kan met een mailtje naar fotografieclubiso8450@gmail.com . Je wordt dan 

verder geïnformeerd over de komende activiteiten van de club. Straks lanceert de fotografieclub ook een 

eigen website waarop alle info terug te vinden zal zijn. Intussen kan je reeds terecht op de Facebook-

pagina https://www.facebook.com/Fotografieclub-iso8450-375606913011821/ . 
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