Bestuursorgaan
Voorstelling kandidaturen voor het mandaat
van bestuurder
De raad van bestuur heeft het genoegen aan de algemene vergadering de kandidaturen voor te stellen
van de heer Yves Capelle, illustrator en designer, en van de heer Bram Declercq, fotograaf, voor
een mandaat van bestuurder.
Zij nemen sinds de algemene vergadering van 2022 als waarnemers deel aan de werkzaamheden van
de raad van bestuur.

BRAM DECLERCQ
Mijn naam is Bram Declercq en ik ben reeds 15 jaar freelancefotograaf. Mijn specialisatie zit vooral in
lifestyle en productfotografie. De laatste paar jaar is video een heel belangrijk deel van mijn
businessmodel geworden. Tijdens een shoot werk ik meestal hybride, dit wil zeggen zowel foto als
video. Een stijl of specialisatie heb ik niet echt, maar het vinden van toegepaste oplossingen voor onze
klanten is echt mijn ding. Ik heb een standaard die moet behaald worden in de kwaliteit van mijn
beelden en wat ik ook doen, daar wordt altijd naartoe gewerkt.

De interesse die ik heb om als bestuurder in de raad van bestuur van Sofam te zetelen, is eigenlijk iets
wat al lang broedt. Bij de vorige oproep was ik daar niet onmiddellijk op ingegaan, maar daar heb ik
toen achteraf spijt van gehad. Vandaar dat ik deze kans niet wilde laten liggen. De voornaamste reden
voor mij, is dat ik mij wil engageren voor het verdedigen van de rechten waar wij als visuele
kunstenaars en auteurs elke dag voor werken. Misschien dat ik op termijn ook een andere kijk kan
geven aan auteursrecht en dat het belangrijk is voor elke auteur van visueel werk om zich aan te
sluiten. Tijdens mijn jaar als waarnemer, is dit gevoel enkel maar groter geworden en mijn motivatie
dus ook. Sofam doet al schitterend werk. Hieraan mogen bijdragen is een mooie beloning.

YVES CAPPELLE
Als illustrator en ontwerper, actief in de audiovisuele sector, de editie en de pers, werk ik met veel van
de creatieve industrieën die onder SOFAM vallen, waarvan ik sinds de jaren negentig lid ben.
Als zelfstandige sinds 2008 heb ik managementervaring; ik ben ook georganiseerd, onder meer door
het catalogusbeheer van historische filmarchieven met Teradata-informatie.

Ik zou graag bijdragen aan de missie van SOFAM en collega's uit verschillende disciplines helpen.

