Interressante informatie voor de amateur cineast!

Bekijk de webversie

nab 2.0 vzw is er voor en door de
amateur cineast

Laatste nieuwsbrief!
Geen paniek, de nieuwsbrief blijft bestaan, maar wie zijn lidgeld nog niet vernieuwd heeft vind
hierbij de laatste nieuwsbrief in zijn/haar mailbox.
Lidgeld niet vernieuwd? We vinden dit jammer maar we hadden wel graag geweten waarom?
Wens je dit aan ons kenbaar te maken dan kan dit via een mailtje naar: info@nab2.be
Uit jullie reactie kunnen we leren om in de toekomst beter te doen.

De nieuwe SABAM overeenkomst is ondertekend en van
kracht.
Na heel wat onderhandelen zijn we er in geslaagd om de
overeenkomst toch wat uit te breiden.
We geven hier een overzicht:
Is toegelaten:
a. vertoningen georganiseerd door de
Licentienemer
b. vertoningen tijdens evenementen en
wedstrijden die uitsluitend zijn
voorbehouden aan amateur-deelnemers;
c. vertoningen aan derden;
d. publicatie op de website van de
Licentienemer en/of van de lokaal
aangesloten vereniging;
e. publicatie op het Youtube-kanaal van de
Licentienemer en vanhet lid van de
Licentienemer die de audiovisuele
productie gerealiseerd heeft.

Wat kan nog steeds niet?
a. de realisatie en vertoning van
audiovisuele producties voor
professionele en/of commerciële
doeleinden (“met winstoogmerk”). Hierin
zit vervat – op niet-limitatieve wijze - de
realisatie van reclamespots, bedrijfsfilms,
producties voor educatieve doeleinden,
vertoningen met inkomprijzen, alsook
vertoningen gefinancierd met
sponsorgelden of subsidies;
b. de verkoop en verhuur van beelddragers
en digitale bestanden;
c. de publicatie op websites, download- en
streamingplatformen, met uitzondering
van de online publicaties omschreven in
artikel 2.2.d en 2.2.e van deze
Overeenkomst; (digitale) TV-uitzendingen

Cue sheets
Nogal wat leden gebruiken blijkbaar nog het sjabloon van 2018 voor het insturen van hun cue
sheet, deze komen wel nog toe bij ons maar in het bestand van 2018 welk niet meer regelmaltig
gelezen wordt.
Daarom graag het nieuwe sjabloon 2019 gebruiken wat op de website staat.
Wie on-line invult, gebruikt automatisch het juiste sjabloon.
Alvast bedankt voor jullie medewerking en hopelijk loopt zo allles goed.

Tot zover het nieuws voor deze maand
volgende maand meer

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@nab2.be toe aan uw
adresboek.

