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Door: Ruud Bennis

Beste clubleden,
de komende maand is dé feestmaand voor ons allemaal. Toevallig vallen er ook een aantal clubavonden tezamen met enkele feestdagen. Dat betekent dus dat het aantal clubavonden in december beperkt zal zijn. 4 december zullen velen van ons in de ban van de Sint zijn, 25 december is
het eerste Kerstdag en de week daarop zitten we al weer op de eerste dag van het nieuwe jaar.
Alleen 11 december blijft over om met elkaar actief bezig te zijn met onze video activiteiten, want
18 december zal het bestuur bijeenkomen om de volgende activiteiten en andere zaken te bespreken tijdens de vergadering. Hierbij zijn alle leden overigens altijd welkom.
Op zich is december dus een drukke maand, maar voor de videoclub activiteiten is dat nu dit jaar
even anders. Van harte hoop ik, mede namens de andere bestuurs- en commissieleden dat jullie
allemaal een hele mooie, goede en gezellige maand tegemoet gaan waarin dit jaar, 2013 wordt afgesloten.
27 november
Zoals bekend zal het traditionele videofestival deze avond plaatsvinden. Hiervoor worden alle leden
opgeroepen om een filmpje mee te nemen dat vrij recent en zelf is gemaakt. Deze film mag maximaal 5 minuten duren. Juist dat is ook een mooie uitdaging: een goed, interessant en leuke film
maken die niet langer duurt dan die 5 minuten. Laten we elkaars resultaten bekijken en er een cijfer aan toekennen, waarna de meest puntenverdienend clublid als winnaar kan worden uitgeroepen. Het is ook goed om er nog even op te wijzen, dat deze avond ook een introducé welkom is.

Zorg ervoor dat je op clubavonden altijd iets bij je hebt
waarmee grote bestanden kunnen worden gekopieerd.
Dit kan een USB-stick zijn of een externe harde schijf.

Het kan zijn dat je hier materiaal op hebt staan dat afgespeeld kan worden via PC of MediaPlayer.
Er kan ook materiaal naartoe gekopieerd worden om thuis te monteren.
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Als er iemand binnen gezins- of vriendenkring zin heeft om mee te gaan, dan is hij/zij meer dan
welkom. Voor een hapje en een drankje zal worden gezorgd om het nog een extra gezellig tintje te
geven.
4 december
Ja, in verband met de komst van de goedheiligman in ons land zullen er geen clubactiviteiten
plaatsvinden. De Sint heeft het al zo druk en heeft het al zo moeilijk met al het geharrewar rondom
zijn Pieterbazen dat hij deze avond ons clubgebouwtje maar even voorbij gaat.
11 december
Vanavond worden alle leden uitgedaagd om zelf te zorgen voor een zinvolle en goede clubavond.
Heb je een idee, laat het ons vast weten, dan kunnen we daar wellicht op inspelen. Misschien zijn
er ook ideeën en mogelijkheden voor het zelf organiseren en/of regelen van deze avond door andere leden dan die dat doorgaans voor ons doen, laat ook dat weten en vul op je eigen wijze dan deze avond in.
Het is de enige clubavond van deze maand, dus dat mag best een speciale avond zijn. Denk er allemaal even over, kom er mee naar voren en verras je clubgenoten nu het dit jaar nog kan!
18 december
Dat is weer de derde woensdag van de maand en dit betekent bestuursvergadering. Samen worden
dan weer allerlei zaken rondom onze club besproken en de activiteiten voor de volgende maand
gepland. Inbreng van leden is altijd welkom en alle leden mogen deze vergadering altijd bijwonen.
25 december
Dit valt precies samen met 1e Kerstdag. Dan zal iedereen op deze avond lekker dineren, gezellig
met familie bijeen zijn etc. Het clubgebouw zal uiteraard gesloten blijven.
Een heel fijn Kerstfeest toegewenst natuurlijk.
1 januari
Weer zo’n bijzondere dag, de eerste dag van het nieuwe jaar. Dit is ook een avond om nog even bij
te komen van de jaarwisseling of deze nog steeds te vieren. Geen clubavond dus, wij zullen de
week erop als videoclub het nieuwe jaar inluiden.
Voor iedereen een hele mooie jaarwisseling toegewenst en het allerbeste voor 2014
Ruud

Nieuwsbrief VideoClub HOORN en de REGIO

december 2013: 2

