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Welkom
(zie ook de hands-out)

� 20.00uur Algemene inleiding (Lau Hopmans)

� 20.20uur Het maken van Drone videos (Hans Meulenbroek)

� 20:40uur Cursus Montage MagiX (Gerrit Hemeltjen) 

� 21:00uur Pauze

� 21:15uur Apple iMovie cursus & FCP-X Gebruikersgroep
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� 21:15uur Apple iMovie cursus & FCP-X Gebruikersgroep
(Hans Meulenbroek)

� 21:30uur De Filmwerkplaats  (Bertie Borggreve) 

� 21.50uur Vragen & afsluiting

� Napraten met een hapje en een drankje

Tussendoor diverse VCB films, zie de website www.videoclubborne.nl, 
tabblad “De Videoclub Borne” � “Open avond wo 1 september 2021”



Huishoudelijk / Corona
(voor ieders veiligheid)

Open avond & Clubavonden fysiek en/of per ZOOM (YouTube)!

Coronaproof: fysiek aanwezig alleen als je:

� minimaal 2 weken geleden volledig bent gevaccineerd,

� (èn) nu geen verdenking (of diagnose) van longontsteking of corona 
infectie hebt,
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infectie hebt,

� (èn) de afgelopen 10 dagen niet in contact bent geweest met iemand 
die besmet is met (of verdacht is van) corona,

� (èn) (de afgelopen 24 uur) geen corona symptomen hebt gehad 
(koorts, hoesten, loopneus, keelpijn, kortademigheid).

In ons clubgebouw houden we 1,5 meter afstand  en beperken we het 
onderlinge contact zo veel als mogelijk (muizen!).

Zoveel mogelijk blijven zitten & Pauze: òf naar buiten òf blijven zitten!



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.



Videoclub Borne (VCB)

�Club van amateur video filmers

�Opgericht mei 2001 

�Officiële vereniging met statuten 
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�Momenteel circa 50 leden

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

�Soort films: familie/vakantiefilms, 

maar ook …. 



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 (maximaal 20 deelnemers, dus aanmelden):

� Diverse gastsprekers (professionele & door diverse clubleden).
� Vijf Laat-Maar-Zien (LMZ) avonden.

� Cursussen
� (Windows) MagiX montage (zie presentatie Gerrit)
� (Apple) iMovie montage       (zie presentatie Hans)
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� (Apple) iMovie montage       (zie presentatie Hans)
� Het maken van Drone videos (zie presentatie Hans)

� Praktijk
� De basis van het (video) filmen (Lau Hopmans)
� Gebruikersgroep FCP-X (zie presentatie Hans)
� De Filmwerkplaats (zie presentatie Bertie)

� Workshop Portretfilm maken
� Zie introductie wo 8 september (Lau + Jan).



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)

� Korte speelfilm “Een appje”  (2017)
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� Korte speelfilm “Een appje”  (2017)

� Minikronieken Regisseur in je nieuwe wereld (2019)

� (nieuw 2021) De Filmwerkplaats 

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



Hoe doen we dat (3/3)?

�Excursies (onder voorbehoud)
� Kalkwijck Distillers Vriezenveen 

(Kozakkenruter) (nov 2021)

� Twents Festival van de Korte Film  

(maart 2022, Oldenzaal).
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(maart 2022, Oldenzaal).

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

(twee zaterdagen: 15 januari 2022 & 9 april 
2022).



Daarnaast

� VCB nieuws

� Statuten 

& Huishoudelijk reglement 

� (Google drive) archief: VCB films, hands-out/video-info.

� Website www.videoclubborne.nl / Facebook
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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), Boom.

� (voor VCB leden) Digitaliseren Service: 

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

� FEEST 20 jaar bestaan: za 20 november 2021!



Keuze stress ?
(zie Clubprogramma, pag. 1)
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Clubprogramma p.2)

Videoclub Borne Open Avond 2021 Algemene introductie               (Lau Hopmans)



Clubprogramma p.3)
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Clubprogramma p.4)
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Clubprogramma p.5)
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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: iMovie / 
MagiX montage, drones (zie schema).

Videoclub Borne Open Avond 2021 Algemene introductie               (Lau Hopmans)

MagiX montage, drones (zie schema).

� Liever gelijk lid worden: 

� 75 euro / kalender-jaar

� In september: evt. + 2 avonden gratis.

� Individuele avonden: €5 (incl. consumpties)



Opgeven

Opgave Lidmaatschap, Cursussen 
Workshops en/of Praktijkavonden: 

Zie (na de presentaties) het opgestuurde 

formulier (achterzijde, (deels) 

maximaal 1 opgave per blok (avond)!)
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maximaal 1 opgave per blok (avond)!)

Vragen?


