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Welkom
(zie ook de hands-out)

� 20.00uur Algemene inleiding (Lau Hopmans)

� 20.20uur Toelichting club-/praktijkavonden    (Lau Hopmans)

� 20:40uur Apple FCP-X/Gebruikersgroep (Hans Meulenbroek)

� 21:00uur Pauze
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� 21:15uur Cursus Filmen en Fotograferen met je Smartphone
(Anja Jansen)

� 21:30uur Cursus Montage MagiX (Gerrit Hemeltjen) 

� 21.50uur Vragen & afsluiting

Tussendoor diverse VCB films, zie de website www.videoclubborne.nl, 
menukeuze “Actueel” � “Open avond 26 augustus 2020”



Waarom de Videoclub 
Borne ?

� Enorm actief: 2 avonden per week 

(clubavonden, cursussen/workshops, 

praktijkavonden) - andere clubs: één 

clubavond per 2 weken.

� Vernieuwend / meer bij-de-tijd: ZOOM 
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� Vernieuwend / meer bij-de-tijd: ZOOM 

& FACETIME  (+ Smartphones, 360ᵒ, 

VR/AR, Drones, Color grading, proffs

HKU/Media-producties, Portretfilm)

� Positieve / opbouwende sfeer: vooral 

elkaar helpen, stimuleren om steeds 

betere films te maken.



VCB Website
videoclubborne

www.videoclubborne.nl
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www.videoclubborne.nl

- Clubinfo / Clubprogramma: activiteiten

- Cursussen

- Actueel = verslagen (door clubleden) van vorig seizoenen

- Tutorials (zie o.a. (montage) Tips & Trucs, Muziek voor je film)

- Archief (o.a. VCBnieuws, Activiteiten, Films)

- [Toon kalender]: Calender / Categorieën    (“x”=opheffen)



Mijzelf

� Circa 23 jaar geleden begonnen met filmen. 

� Cursussen: Snuffelcursus R’dam, Videocursus CREA-Hengelo,
AVO-basiscursus, filmjurering, portretfilm, reportage, documentaire
(2x), vakantiefilms (AVO), Open Studio A’dam: Korte Speelfilm
maken, Première-Pro, Scenario schrijven voor Documentaires,
(2019) Minikronieken.
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(2019) Minikronieken.

� Films: promotiefilms, meercamera-
registr., reportages, korte speelfilms,
documentaire (De Spreekbeurt, B’huis).

� VCB: Progr. comm., VCB nieuws,
Penningmeester, Voorzitter (sinds sept.
2004), coördinator/begeleider jeugdclub
Videotics, VCB archief Google Drive,

Website.



Videoclub Borne (VCB)

�Club van amateur video filmers

�Opgericht mei 2001 

�Officiële vereniging met statuten 
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�Momenteel circa 55 leden

�Uit Borne, Hengelo, Almelo 
(+ Delden, Lochem, Neede, Diepenheim, Weerselo)

�Soort films: familie/vakantiefilms, 

maar ook …. 



Organisatieschema
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VCB Doelen

� (statuten) “Bevorderen van de amateur 

(Video) filmkunst in Borne en omgeving” 

� (belangrijkste) Het samen maken van -

steeds betere - films
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steeds betere - films

�Door actief mee te doen

�Door het onderling uitwisselen 

van video & computer ervaringen

�Contacten buiten de clubavonden

(samen films maken, problemen oplossen)



Hoe doen we dat (1/3)?
(alle avonden met een 2-wekelijkse cyclus, zie hands-out)

� Clubavonden (oneven weken, wo): m.n. diverse montage 
+ vijf LMZ-Avonden � volgende presentatie Lau.

� Cursussen (even weken wo+do)

� (Apple) FCP-X montage (presentatie Hans �start volgende week!)
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� (Apple) FCP-X montage (presentatie Hans �start volgende week!)

� Filmen en fotograferen met de Smartphone (presentatie Anja)

� (Windows) MagiX montage (presentatie Gerrit)

� Praktijk (even weken, wo): volgende presentatie Lau.

� Workshop Portretfilm maken (gevorderden, oneven weken, 

do): introductie do 10 september (Lau + Jan).



Keuze stress ?
(zie Clubprogramma, pag. 1)
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Hoe doen we dat (2/3)?

Samen filmprojecten uitvoeren:
� Buiten de clubavonden 

(en uiteraard op vrijwillige basis).

� VCB projecten
� Introductiefilm Van vlas tot Bussemakerhuis (2016)
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� Introductiefilm Van vlas tot Bussemakerhuis (2016)

� Korte speelfilm “Een appje”  (2017)

� Minikronieken Regisseur in je nieuwe wereld (2019) 

� (meer-cam) Registraties
Evenementen, musicals, zangkoren: 
basisscholen, Multiple Noise, HGV, 
Halloween Hertme, Borne28, Eimink, Koets’n
Kearls, TJSO, De Ster, etc. etc. ...
� Meer info: Gerard Semmekrot.



Hoe doen we dat (3/3)?

�Excursies (onder voorbehoud)
� Kalkwijck Distillers Vriezenveen 

(Kozakkenruter) (nov 2020)

� Twents Festival van de Korte Film  

(maart 2021, Oldenzaal).
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(maart 2021, Oldenzaal).

�Praktijk ochtenden Magix: 
� (MagiX cursus) filmen op locatie 

(twee zaterdagen:9 januari 2021 & 3 april 
2021).



Daarnaast

� VCB nieuws

� Statuten 

& Huishoudelijk reglement 

� (Google drive) archief: VCB films, hands-out/video-info.
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� Website www.videoclubborne.nl / Facebook

� (voor VCB leden) Uitleen apparatuur:

� Panasonic 3 CCD camera, microfoons (bedraad en draadloos), 
walkie-talkies, dolly’s, laptops & camera’s, beamer (€5).

� (voor VCB leden) Digitaliseren Service: 

VHS, Video-8, Hi-8, Digital-8, Mini-DV � via Gerard.



VCB Privacy reglement
(per 25 mei 2018, zie de website onder “Clubinfo”)

� AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming

Toestemming door aanmelden als VCB lid (intrekken door afmelden).

� Ledenlijst en smoelenboek:
� Persoonsgegevens: naam, adres, mailadres, tel.nr., taken, foto 

(alleen als pdf aan de VCB leden verstrekt). 
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(alleen als pdf aan de VCB leden verstrekt). 

� Register voor wijzigingen ledenlijst.

� Foto’s en video’s
� YouTube, website, Facebook.

� Op schriftelijk verzoek (email) verwijderd.

� Nieuwsbrief en verslagen van clubactiviteiten
� Website, Facebook, VCBnieuws (uitsluitend met voornaam)



Lid worden? 
(http://www.videoclubborne.nl/?page_id=375 ) 

� Voor nieuwe leden (ter kennismaking):

½ seizoen lidmaatschap (37,50 euro):

� Clubavonden/Praktijk/Workshop avonden,
� (plus 20 euro) 5 avonden cursusgeld: 

Smartphones & FCP-X/MagiX montage
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Smartphones & FCP-X/MagiX montage
� Opgave bij mij (zie formulier)

� Liever gelijk lid worden: 75 euro / kalender-
jaar � Opgave bij mij (zie formulier)

� In september: evt. +2 avonden gratis.

� Individuele avonden: €5 (incl. consumpties)

� Vragen?


