
Verslag van de A avond op 15 februari 2022. Sjef van den Boom 

Mededelingen: 

* De officiële opening van het cultuurhuis is op 5 maart; 

  alleen voor genodigden. 

* De open dag voor iedereen staat gepland voor 11 juni. 

* Het is de bedoeling dat in de gangen fotolijsten worden gehangen van 

  de leden van verenigingen, die afgedrukt kunnen worden op het formaat 

  60x42 cm. Recht opstaande (actie)foto's.  

  Selectie zal Jan voor z'n rekening nemen. 

* De gemeente heeft ERSA gevraagd om de festiviteiten die in het kader van 

  de doorkomst van de Vuelta worden georganiseerd op film vast te willen 

  leggen evenals de doorkomst.  

  Acht leden willen daar wel aan meewerken. 

  De festiviteiten beginnen op 11 mei; de doorkomst is op 20 en 21 augustus. 

  Coördinatie: Ruud. 

* Als lid van de programmacommissie somt Ruud het programma van de 

  eerste helft van het jaar op, dat ook te lezen is op de website van ERSA. 

  Aanvulling op dit programma: op 22 maart is het ook clubcompetitie en 

  op zondag 27 maart wordt de BFM (Brabantse Film Manifestatie) in  

  Roosendaal georganiseerd. Dat is van 10 uur tot ongeveer 17.00u. 

  Leden worden gevraagd om op die dag te assisteren. 

  De Magix en Edius avonden gaan in februari niet door. 

  Het hele programma voor het eerste half jaar is nog niet ingevuld maar  

  daar wordt nog aan gewerkt door de programmacommissie. 

* Annegien en Cor geven vervolgens uitleg over Vlissingen zowel in woord  

  als in beeld. Alle informatie wordt nog toegezonden, waarbij ook links  

  worden gegeven naar websites die kunnen worden geraadpleegd.  

  Mensen die op zaterdag 14 mei mee willen gaan kunnen zich voor die dag  

  opgeven. Je kunt ook op individuele basis naar Vlissingen gaan om  

  filmopnames te maken.  

  Films moeten worden ingeleverd voor oktober november; exacte datum  

  wordt nog bekend gemaakt. 
 

 



* De prijzen voor de volgende films worden uitgereikt: 

  – Beeldengalerij Den Haag (Jan) – gevorderden brons. 

  – Normandie            (Annegien)    – gevorderde brons 

  – Hemels gewelf (Rika/Tineke/Riet) – genomineerden brons 

  – Wandelen in het Lechtal (Cor)     – genomineerde brons 

  – Robinson Crusoe         (Ruud)     – zilver gevorderde 

  – Pashupathna               (Ge)       – zilver gevorderde 

  – Oldtimer weekend    (Sjaak)      – goud beginner. 

De vergadering wordt om 21.00 u gesloten.  
     
 
 


