
Fotocollectief @Retina²

Ons  collectief  wil  een  ontmoetingsplaats  zijn  voor  al  wie  gepassioneerd  is  door  fotografie,  film  en
beeldbewerking in de breedste zin van het woord. Van beginnende amateur tot de (semi)professional.
Analoog of digitaal. Zwart/wit of kleur. Geen probleem.....iedereen is bij ons van harte welkom!

Van natuurfotografie  en macro,  over  landschap  tot  reportagefotografie,  portret  of  sociale  fotografie.
Retro, abstract of multimediaal. Alle genres komen aan bod! U mag tot 3 x toe gratis komen kijken of onze
activiteiten  U  liggen.  Dan kunt  u  eventueel  betalend  lid  worden  en  dit  voor  25,00€  op  jaarbasis.
Betalende leden krijgen een aantal extra voordelen. We organiseren tal van activiteiten waar iedereen
wat aan heeft en waar we van elkaar iets kunnen leren. 

Hebt u een goed idee voor een of andere activiteit? Aarzel niet en laat het ons weten. We kunnen er
samen aan werken. Wilt u deelnemen aan ons collectief? Wie zich geroepen voelt is welkom. Vele handen
maken licht werk. Wilt u lid worden of gewoon op de hoogte blijven van onze activiteiten? Aarzel niet en
bezorg ons dit ingevulde formulier of stuur ons een mail. 

Tot binnenkort!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam en adres:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

e-mail - tel en/of gsm nr.:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

0 wenst lid te worden van Fotocollectief @Retina² en stort 25,00€ op rek. nr. BE 65 4600 4283 1196

0 wenst op de hoogte gehouden te worden van de geplande activiteiten

0 wenst mee te werken aan het organiseren van een activiteit

0 wil volgend voorstel doen:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Op te sturen naar:  Fotocollectief  @Retina²  p/a. Wilfried Manhaeve – Begonialaan 17 – 8531 Hulste of
ook door te mailen naar:  retina8520@gmail.com

Bijkomende info kunt u vinden op onze website:  https://retinakuurne.com/ en U kunt ons ook volgen op
Facebook:   https://www.facebook.com/groups/560704340673052/

Hiermede bevestigd u ook kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met ons GDPR charter zoals vermeld
op onze website.                                                                                                
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