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Warme oproep,
We maken met z’n allen moeilijke tijden door. Door Covid19 wordt heel ons familiair en
sociaal leven door elkaar geschud. Sinds half maart hebben we alle activiteiten van
Fotogroep Antwerpen hierdoor moeten annuleren.
Onze laatste activiteit van oktober hebben we nog op de laatste moment moeten cancelen.
Onze gastspreker uit Nederland mocht niet komen wegens de verstrengde maatregelen in
Nederland, waaronder geen verplaatsingen naar België die niet essentieel zijn.
Het is al sinds 2006 dat wij maandelijks een vorming organiseren, met regelmatig bekende
en onbekende gastsprekers. Dat is dus al 14 jaar dat er 10 vormingen per jaar plaatsvinden.
Negen gastsprekers en eenmaal per jaar “Breedbeeld in gesprek” met als moderator Jan
Coddé.
Elk jaar trachten wij opnieuw een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden in
allerlei aspecten van de fotografie. Uit de reacties die wij regelmatig opvangen zijn we
daarin tot op heden goed in geslaagd.
Door de huidige maatregelen, die voor de Cultuursector nog niet voldoende versoepeld zijn
voor binnenactiviteiten zullen ook de avonden van MEI en JUNI NIET plaatsvinden.
Van zodra er meer duidelijkheid en iets “definitiefs” is zullen we dit onmiddellijk meedelen
en kan de agenda ingevuld worden.
Blijf ondertussen fotograferen, ga er op uit. Er zijn vele Coronaveilige plaatsen, dikwijls
dicht bij huis. en bij echt slecht weer achter je computer kruipen ivm beeldbewerking.
We houden jullie uiteraard op de hoogte.
Het bestuur Fotogroep Antwerpen

Tentoonstellingspanelen:
Vanaf 1 januari 2021 zullen er geen tentoonstellingspanelen meer te huren zijn.
De vraag was zo miniem op jaarbasis zodat onze kosten hoger waren dan de
huuropbrengsten.
Je kan eventueel nog contact opnemen met Luc Blockx, Arfoc Arendonk, 0474290140, voor
verdere info hieromtrent. Zij hebben panelen overgenomen van FgA.

Belangrijk voor VZW’s: info vanuit Breedbeeld:
View this email in your browser

Verplichtingen UBO-register!
In 2019 moesten vzw's voor de eerste keer het UBO-register invullen met een overzicht
van de bestuursleden. Normaliter heeft elk van onze aangesloten vzw's dit ook gedaan
(indien niet, breng dit zeker in orde!). Zoals jullie weten, moeten wijzigingen normaliter
binnen de maand in het UBO-register aangepast worden.
Sinds september 2020 zijn er twee bijkomende verplichtingen die men als vzw in deze
context moet vervullen (KB 23 september 2020):

1) Jaarlijkse bevestiging van het UBO-register
Elke vzw moet het UBO-register en de bijhorende bestuurders jaarlijks bevestigen door
in te loggen en op de knop "Jaarlijkse bevestiging" te klikken (zie voorbeeld onderaan
deze mail). In 2020 heeft de overheid dit omwille van technische redenen automatisch
voor alle vzw's gedaan. Belangrijk om te weten is dat de overheid vanaf 2021 verwacht
dat vzw's dit jaarlijks zelf doen. Via deze weg dus een reminder om dit vòòr de deadline
van 30 april 2021 in orde te brengen!
2) Uploaden van bewijsstukken
Het KB verplicht alle vzw's voortaan "elk document" toe te voegen dat "aantoont dat de
informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en
actueel is".

Afhankelijk van het geval kan dat volgens de informatie in de FAQ op de website van de
FOD Financiën gaan om een kopie van het aandelenregister, de statuten, een
aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte of elk ander relevant document.
Vermoedelijk is in onze context de akte van benoeming in het Belgisch Staatsblad (die
sowieso moet plaatsvinden) een voldoende bewijsstuk. De originele deadline lag ook
hier op 30 april 2021 maar is recent uitgesteld naar 31 augustus 2021. We krijgen dus
wat meer tijd om aan deze (zoveelste) administratieve verplichting te voldoen.

Mocht je nog vragen hebben, contacteer ons via wouter@breedbeeld.org!

Beste groeten,

Het BREEDBEELD-team

Clubaankondigingen
Corona heeft zoals je kan zien een heel grote impact op de tentoonstellingen.
Fotografiecafé Goirle editie 20 mei 2021 geannuleerd
Beste fotografiecafé liefhebbers,
Helaas kan het fotografiecafé Goirle gepland op donderdag 20 mei 2021 niet
doorgaan.
De versoepelingen betreffende de COVID-19 maatregelen laten het nog niet toe.
We blijven positief en kijken uit naar de editie van 9 september 2021.
Hou het gezond en hopelijk ontmoeten wij elkaar tijdens het fotografiecafé Goirle
in september.
Mede namens het gehele team Cultureel Centrum Jan van Besouw, tot dan!
Met vriendelijke groet,
Joop Tates, vrijwillig organisator Fotografiecafé Goirle, CC Jan van Besouw.
T: +31 (0) 6 1324 1755

Fotokring Merksplas vzw Foto Expo online Digitale fototentoonstelling
Vanaf 26 feb 2021
De Foto-Expo bevind zich hier
www.fotokringmerksplas.be
Kon. Focus Spoor Antwerpen
70 jarig bestaan met alternatief fotosalon 2020: Virtuele tentoonstelling
Vanaf 7 dec 2020 online
We laten jullie toch graag kennis maken met onze clubwerking van dit jaar.
We organiseerden een viertal opdrachten, waarvan verschillende leden
deelnamen.
Veel kijkplezier
https://kfsa.be
ARFOC vzw Jaarlijks fotosalon
Aan de bibliotheek, Park Deroissart 5, 2370 Arendonk
Wegens Covid19 geen gewone tentoonstelling in De Garve.
In plaats daarvan komen foto's in de bibliotheek voor de ramen hangen.
Halfweg deze periode worden er andere werken gehangen.
Ook buiten tegenover het gemeentehuis komen foto's hangen.
Deze zijn allemaal in Arendonk gemaakt.
Ook onze dorpsdichters krijgen met prachtige gedichten,
een plaatsje in onze buitententoonstelling.
www.arfoc.be
voor extra info arfocmail@gmail.com of tel 0032 474 290140

Fotoclub OBSCURA Z stelt graag aan U voor: 10 dagen – 30 beelden
Fotoclub OBSCURA Z stelt 30 abstracte foto's
van haar leden tentoon tijdens hun allereerste POP-UP.
10 clubleden namen de uitdaging aan om samen,
een thematische tentoonstelling op te zetten rond abstracte fotografie. Uit een
verzameling van eigen werken selecteerde een externe jury 30 unieke beelden.
De manier van fotograferen of bewerken maken dat de link met de
werkelijkheid meestal niet voor de hand ligt en daardoor sterk onze
verbeelding aanspreken.
Het wordt dus een unieke tentoonstelling met als thema
'abstract - de verdwenen werkelijkheid'
We verwelkomen je graag voor deze unieke tentoonstelling in
't Zonneputteke - De Ster 1A - 2980 Zoersel
waar de abstracte werken te bewonderen zijn van
18 juni t.e.m. 27 juni
telkens van 12.00 - 18.00 uur.
Om je bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen vragen we om
je in te schrijven vanaf 5 mei 2021 via onze website www.fotoclubobscura.be
mochten de coronavoorschriften intussen veranderen zullen we je hierover
zeker informeren.
Fotovrienden Broechem Digitaal fotosalon 2021
Door de gekende Covid perikelen zijn ook wij genoodzaakt om ons salon
digitaal aan u te presenteren.
Via onze website www.fvbroechem.be en dit vanaf maandag 15 maart ek.
Vrienden van de Fotografie vzw – VvdF vzw
Openlucht tentoonstelling Online tentoonstelling
Openlucht: Schilde Park - De Pont 45 – 2970 Schilde
Online via onze website: www.vvdf.be (klik op Tentoonstelling 2021 of
scan de QR-code)
Van 9 april 2021 tot 9 mei 2021
DiFoDess Fotoclub Open Lucht Salon
Tuin Pastorij Dessel, Pastorijstraat 2, 2480 Dessel
21 mei 19h tot 21h (opening)
22 – 23 Mei 10h tot 17h
24 Mei 14h tot 17h
Elk weekend van 29 mei tot 20 juni van 10h tot 17h

Uitnodiging Tentoonstelling Corona in beeld / Herentals.
Fotografe: Ann Van Coninckxloey.
Plaats: Vitrine 't Schaliken Zandstraat 2200 Herentals.
Loopt tot: zolang de horeca gesloten blijft.
Herentalse horeca in beeld

Met het project 'Corona in Beeld' wil initiatiefnemer Jo De Groote de impact
van de tweede sluiting van de horeca en werkgelegenheid (technische
werkloosheid) in beeld brengen. Samen met andere collega-fotografen
trachten ze zoveel mogelijk horecazaken in beeld te brengen tijdens deze
crisisperiode. Ze willen op deze manier alle getroffen personen in de
horecasector een hart onder de riem steken.
Verschillende lokale fotografen hebben zich mee achter dit project gezet en zo
bracht ook fotografe Ann Van Coninckxloey de horeca in Herentals in beeld.
Wij stellen het resultaat tentoon in de vitrine van cultuurcentrum ’t Schaliken
in de Zandstraat. U kunt er de foto’s bewonderen van 66 Herentalse
horecazaken die in deze crisis hun deuren noodgedwongen moesten sluiten en
waar de stoelen leeg bleven…
Meer info: https://www.coronainbeeld.be/
Virtuele tentoonstelling Fotoclub De Waai Mariekerke
Fotoclub De Waai geeft normaal gezien de eerste zondag van februari zijn
digitale shows met taarten, wat nu uiteraard niet mogelijk is. Daarom hebben
we besloten om deze virtuele foto tentoonstelling op te zetten.
U kan deze in 3d beleven via deze link
Voor diegenen die de foto's op een meer traditionele manier willen bekijken,
hebben we ze ook nog eens op onze website gezet: volg hiervoor deze link
Vrienden van de Fotografie: Openlucht- en Online tentoonstelling
Openlucht: Schildepark, De Pont 45, 2970 Schilde
Van 9 apr 2021 tot 9 mei 2021
www.vvdf.be
De online tentoonstelling op onze website - klik op
Tentoonstelling 2021 of gebruik de scan van de QR-code
ISO-2400 Mol
Openlucht tentoonstelling Circle of LifeBoulevardpark,
Collegestraat, 2400 Mol
Openluchttentoonstelling
van 24 april 2021 tot 31 augustus 2021
meer info op mol.iso2400@gmail.com
Fotomuseum Rotterdam: Frank van der Salm
van 5 februari tot 23 mei
Eregalerij van de Nederlandse fotografie: vanaf 21 januari
www.nederlandsfotomuseum.nl
Musée de la photographie Charleroi
Le grand Atelier van Joel-Peter Witkin: van 6 februari tot 16 mei
Peter H. Waterschoot. Sunset Memory: van 6 februari tot 16 mei

Debi Cornwall. Welcome to camp America: van 6 februari tot 16 mei
Bruno Oliveira. Back to Neverland: van 6 februari tot 16 mei
www.museephoto.be/indexnl.html
THIS IS MY CHURCH
Maastricht (NL): tot 29 augustus
fotomuseumaanhetvrijthof.nl/tentoonstelling/my-church
Foto-expo Horse Antwerpen:
van 16 maart tot 27 februari 2022
www.mas.be/nl/activiteit/foto-expo-horse
Fotomuseum Antwerpen RE-COLLECT
Het FOMU verzamelt 2010-2020
Vincent Delbrouck, Bieke Depoorter, Boris Mikhailov, Max Pinckers, Annemie
Augustijns, David Claerbout, Jacques de Lalaing, Kimbei Kusakabe, Zanele
Muholi, Dirk Braeckman … Het zijn maar enkele van de fotografen waar het
FOMU de afgelopen tien jaar werk van heeft verworven voor haar collectie.
De tentoonstelling re-collect neemt je mee op een associatieve wandeling
doorheen een decennium aan collectie-aanwinsten. We kiezen voor een nietchronologische opstelling waardoor nieuwe verbanden tussen de werken
ontstaan. Drie focuspunten lopen als rode draden doorheen re-collect: een
focus op Belgische fotografie, op internationaal maatschappelijk relevante
fotografie en een duidelijke samenhang met onze tentoonstellingen.
Tegelijkertijd biedt de expo een blik op verleden, heden en toekomst van de
collectie.
Het FOMU herbergt een internationale, diverse collectie van ruim drie miljoen
objecten. Het geheel is tegelijkertijd historisch en actueel en bestaat uit vier
deelcollecties: beeld, apparatuur, fondsen en boek. Elk jaar breiden we de
collectie uit met nieuwe aankopen en schenkingen.
De tentoonstelling re-collect toont recente aanwinsten uit de deelcollectie
beeld.
07.05.2021-07.11.2021
Curator:Tamara Berghmans
Issei Suda: van 7 mei tot 3 oktober
Re-Collect - Het FOMU verzamelt 2010-2020: van 7 mei tot 7 november
UNKNOWN MASTERPIECES + MOROCA - SYLVIA JONES
Knokke-Heist: van 1 mei tot 30 mei
www.knokke-heist.be/foto-knokke-heist

MEMYMOM - Home GAME
Brussel: tot 27 mei tot 1 augustus
botanique.be/nl/tentoonstelling/memymom-home-game-2021

BREEDBEELD
www.breedbeeld.org
Breedschalige info rond fotografie, film en multimedia

Wedstrijden:
Digitale Wedstrijd Mil Scheers 2021
Aan de inzenders / wedstrijdcommissarissen.
In deze tijd van Corona gaan we voor een digitale versie van de wedstrijd.
Indien het salon niet kan doorgaan brengen we wel een cataloog uit met
de beste werken en een digitale projectie in exe bestand.
Meer info op: https://www.sfnk.be/miel-scheers
2de Digitale Fotowedstrijd MALLELEEFT 2021
Uiterste inzenddatum: 30 augustus 2021.
1. Gebouwen: Kleur of Zwart-Wit.
2. Landschap: Kleur of Zwart-Wit.
3. Personen: Kleur of Zwart-Wit.
Inlichtingen: malleleeft.be/fotowedstrijd-malle

FgA Agenda 2021
Januari
Dinsdag 12

Geannuleerd

Februari
Dinsdag 9

Geannuleerd

Maart
Dinsdag 9

Geannuleerd

April
Dinsdag 13

Geannuleerd

Mei
Dinsdag 11

Geannuleerd

Juni
Dinsdag 8
September
Dinsdag 14
Oktober
Dinsdag 12
November
Dinsdag 9
December
Dinsdag 14

Geannuleerd

