
JAARKALENDER FOTOGROEP EOS WEVELGEM 2023

De activiteiten gaan door in het clublokaal Cafetaria Porseleinhallen Cultuurpad 1 Wevelgem, tenzij anders vermeld.
Naast dit standaard programma wordt er voor 2023 ook een parallel startprogramma ‘Studiofotografie’ opgemaakt.

Datum Uur Omschrijving bijeenkomst of activiteit

zondag 8 januari 10u00

Nieuwjaarsbijeenkomst. Nieuwjaarswoordje van de voorzitter. Huldiging van de 
clublaureaten 2022. Prijsuitreiking door afvaardiging van het schepencollege van 
Wevelgem. Voorstelling jaarprogramma 2023. Tussendoor: projectie montages 
reis- en vakantiefoto’s 2022.

donderdag 26 januari 19u30

Algemene Vergadering fotogroep EOS Wevelgem.  
Financieel en activiteitenverslag 2022, budget 2023. Mandatenbespreking: 
hernieuwen/vernieuwen/toevoegen. 
Bekijken/bespreken foto’s ‘EOS modellenshoot september 2022’

zondag 12 februari 9u30
Voorbespreking van de foto’s voor clubwedstrijd 2023/1: BESTE AUTEUR 
MONOCHROOM. Indienen bestanden (PI’s) via WeTransfer vóór woensdag 8 
februari 2023.

donderdag 23 februari 19u30 Gastspreker: Ann Coppens - Fotograaf (Master Qualified European Photographer) 
Landschapsfotografie & wildlifefotografie - http://www.anncoppens.be/nl.

zondag 12 maart 9u30 Open fotobespreking (= fotobespreking los van wedstrijden).

donderdag 23 maart uur volgt Avondfotowandeling (locatie wordt later meegedeeld)

zondag 2 april 9u30 Bespreking resultaten van clubwedstrijd 2023/1: BESTE AUTEUR 
MONOCHROOM door vernieuwde externe jury. 

donderdag 27 april 19u30 Voorbespreking van de foto’s voor clubwedstrijd 2023/2: BESTE AUTEUR 
KLEUR. Indienen bestanden (PI’s) via WeTransfer vóór vrijdag 21 april 2023.

donderdag 4 mei 19u30 Fotobespreking. We bekijken en bespreken de 5 beste foto’s die we ooit in onze 
fotografiecarrière maakten. Met toelichting van de betrokken fotograaf.

zondag 21 mei uur volgt Fotowandeling (voormiddag) in Oudenaarde. Onder begeleiding van EOS’rs Koen 
Vandenberghe & Romain Pauwels.

zondag 18 juni 9u30 Bespreking resultaten van clubwedstrijd 2023/2: BESTE AUTEUR KLEUR door 
vernieuwde externe jury.

donderdag 22 juni 19u30
Gastspreker: Carlos Versieren. Wanneer is een foto goed? Waarop moet ik letten 
om een geslaagde foto te maken? Bespreking door de spreker van een 10-tal 
ledenfoto’s.

zondag 20 augustus uur volgt Daguitstap naar MONS. Onder begeleiding van EOS’r en gids Romain Pauwels.

zondag 3 september uur volgt Jaarlijkse modellenshoot (locatie wordt later meegedeeld)

donderdag 28 september 19u30
Bekijken en bespreken van de kandidaat-foto’s voor het fotosalon van oktober 
en de informatie en richtlijnen voor het salon. 
Laatste dag indienen via WeTransfer van de 1 à 4 foto’s (PI’s) voor de themawedstrijd 
2023/T (thema: FIETS)

vrijdag 6 oktober vanaf 14u00 Opbouw fotosalon in OC de Cerf te Gullegem.

Zaterdag 7 oktober t.e.m. 
zondag 15 oktober E O S     F O T O S A L O N     2 0 2 3

woensdag 25 oktober 19u30 Openbare jurering door de aanwezige leden van de ingediende foto’s voor de 
clubwedstrijd 2023/T met als thema FIETS.

zondag 12 november uur volgt
Natuurwandeling. Onder begeleiding van EOS’rs Els Maelfait en Hugo Maes. 
Laatste dag indienen via WeTransfer foto’s clubwedstrijd 2023/3: MIJN BESTE 
FOTOREEKS 2023

donderdag 23 november 19u30 Montages reis-/vakantiefoto’s 2023 bekijken met een hapje en een drankje.

zondag 10 december 9u30 Bespreking resultaten van clubwedstrijd 2023/3: MIJN BESTE FOTOREEKS 
2023 door nieuwe externe jury.

donderdag 21 december 19u30 De comeback van de enige, echte, exclusieve EOS fotografie QUIZ met een 
leuke prijs voor de leden van de winnende ploeg!
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