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Lidgeld
Het jaarlijks lidgeld bedraagt €35,-.
Het lidmaatschap loopt vanaf de ontvangst van de betaling tot 31 december van het lopende
kalenderjaar.
Het lidgeld voor een nieuwe aansluiting na 31 augustus bedraagt €35,-. Het lidmaatschap loopt dan
vanaf ontvangst van de betaling tot 31 december van het volgende kalenderjaar.
Gezinnen (allen woonachtig op hetzelfde adres) betalen €50,- voor het ganse gezin per kalenderjaar.
De betaling van het lidgeld gebeurt via het rekeningnummer BE72 9730 6147 6816, op naam van
Fotoclub LichtVast.
In het jaarlijks lidgeld is inbegrepen:
Toegang tot de geheime Facebookgroepen van de vereniging
Gratis deelname aan activiteiten
Gebruik van de studio van de vereniging tegen voordelige tarieven
Verzekering via BreedBeeld (burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en
rechtsbijstand)
Leden van fotoclub LichtVast dienen een familiale verzekering te hebben.
Activiteiten
De vereniging organiseert maandelijks een activiteit, telkens in het 3de weekend van de maand.
Activiteiten zijn enkel toegankelijk voor leden tenzij anders vermeld. Leden van de vereniging hebben
telkens voorrang bij de inschrijvingen op de activiteiten.
Deelname aan activiteiten is gratis, uitgezonderd eventuele verplaatsingskosten, toegangsprijzen,
maaltijden en andere consumpties.
Uitnodigingen en inschrijvingen op deze activiteiten gebeuren via de Facebookgroep van de vereniging
en via Doodle.
Bij activiteiten of lezingen waarbij er slechts een beperkt aantal deelnemers mogelijk zijn, zal er gebruik
gemaakt worden van een “geheime” Doodle (waarbij de deelnemer alleen de eigen inschrijving kan
aanpassen). We rekenen op de collegialiteit van alle deelnemers om tijdig uit te schrijven indien je om
welke reden dan ook niet aanwezig kan zijn.
Studio
De vereniging stelt een studio te beschikking. Deze volledig uitgeruste studio is gelegen te Diest,
Overstraat 37.
Reservatie van de studio gebeurt via de daartoe voorziene toepassing op de website. Tijdens de
reservatie dient de aanvrager het reglement te lezen en zich akkoord te verklaren met dit reglement.
Leden dienen eerst een introductie tot het gebruik van de studio te volgen, deze wordt meermaals per
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jaar gegeven door de stuurgroep “Lens op de mens”. Of laten zich wegwijs maken door een ander lid,
dewelke de studio reserveert en betaalt.

