UITGAVE

01

SVU Journaal

DEC 2009

Laatste halfjaar druk voor SVU
Het laatste halfjaar had SVU veel werk te
verzetten. We kregen veel verzoeken binnen,
zowel voor onze Udenhoutse vrijwilligers als
voor commerciële instellingen.

Woordje van de voorzitter
Bij een geboorte hoort
altijd een toast en worden er mooie woorden
gesproken. Ook al ben je
als voorzitter van SVU een
man van weinig woorden
kun je bij deze geboorte
niet achter blijven. Door
goed te luisteren naar onze “achterban” heeft het
bestuur in haar bestuursvergadering van oktober
2009 besloten om te gaan
starten met een “SVU
Journaal”. Hierin brengen
we de gedachten achter
wat ons als SVU beweegt
naar voren. Een nieuwsbrief om elke “werkzame”
kracht binnen SVU goed
op de hoogte te kunnen
houden. We willen het
SVU journaal drie keer
per jaar uitbrengen. Onze
website krijgt een nieuwe
“look” en daar komen de
journaals ook te staan.
Ik hoop dan ook met dit
SVU journaal iedereen op
een nog betere manier bij
SVU te kunnen en mogen
betrekken.
Proost en gezondheid op
e
het 1 SVU Journaal,

Promotiefilm voor onkruidbestrijding
We maakten een promotiefilm voor de Firma
Van Esch groenvoorzieningen uit BerkelEnschot. Zij hadden een nieuwe machine op
de markt gebracht voor het bestrijden van
onkruid op verhardingen. Om hun product
beter te kunnen verkopen vatten wij alle
aspecten van de machine samen in een film
van zes minuten.
Fietsen met de Dorpsraad
Jaarlijks kunnen nieuwe inwoners van
Udenhout meefietsen in en rond Udenhout.

De Dorpsraad organiseert dan “Fiets en praat
met de Dorpsraad”. Niet op de fiets, maar met
de camera langs de route stonden wij te filmen.
Rabobankverenigingendag
Dit keer stapte SVU wel op de fiets om de kas te
spekken tijdens de Rabobankverenigingendag.
Ook waren we gevraagd een film te maken van
de dag. Een film van 25 minuten was het
resultaat.
Enzovoorts
Waar waren we nog meer te vinden?
• Het Udenhouts Volkstoneel;
• Proeven van Kunst, kunstenaars in
Udenhout;
• De Vuurhaard.
• Kasteel De Strijdhoeve, lees meer op
achterzijde.
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De allerbeste wensen
Het jaar 2009 is bijna aan zijn
“eindje” en 2010 staat te rammelen
aan de deur. Tijd om kort terug te
blikken. Of liever nog vooruit te
kijken. Op 18 augustus 2008 zag
SVU het licht. We startten met zijn
drieën, vol met ideeën en idealen.
Nu bij het afsluiten van het jaar
2009 zijn we met 26 medewerkers
en 15 SVU DVD producties verder.
Daarom kijken we terug met trots.
Dankzij jullie inzet hebben we alle
vertouwen in de toekomst. Het
bestuur wenst u fijne feestdagen en
een gezond en gelukkig 2010 voor u
en allen die uw dierbaar zijn.

Met welke projecten zijn we het komende jaar bezig?
• Sociale opdracht voor de Rabobank de Leijstroom;
• Publicaties in de Wegwijzer over activiteiten SVU;
• Verzoek van de KBO voor een jaarpromo;
• Verzoek van de Udenhoutse Graven Stichting voor een minidocumentaire
(onder voorbehoud);
• Dorpsjournaal 2010 voor Dorpsraad;
• Verwerven subsidie Stichting Amateurkunst STAK;
• Lange versie maken Kasteel De Strijdhoeve;
• Spots maken voor Tilburgse gemeenteraadsverkiezingen.

Kasteel De Strijdhoeve en haar bewoners

Steun door SVU

In 2009 startte SVU, onder de leiding van
Wim van Gorkum, met de voorbereidingen
van de film over Kasteel De Strijdhoeve en
haar bewoners. Met veel inzet en
enthousiasme wist hij historische feiten te
achterhalen en bedacht een draaiboek voor
de film. Met de inzet van acteurs kwamen
vervlogen tijden tot leven. Na vele film- en
montage-uren konden we onlangs de “korte”
DVD aan de kasteelheer overhandigen.

Ook wij hebben vrijwilligers en goede doelen
gesteund zo niet financieel dan wel door het
maken van films. Een overzicht:
• KIKApellen concert in Bosch en Duin.
T.b.v. Kinderen kanker vrij ( KIKA);
• Sint Nicolaas op het kasteel. Wij
ondersteunden de actie van Udenhout
Centraal voor de kids in Udenhout.
• Promotiefilmpje voor het Winterparadijs
in Udenhout.
• Big Challenge, Sportschool Feelgood
strijdt tegen kanker voor de actie Alpe
Du’zes.

Agenda januari 2010
• 2 januari, 15.00 uur – aanbieden dorpsjournaal aan Dorpsraad.
• 3 januari – nieuwjaarsconcert MVC 't Plein.
• 6 januari – Drie koningen zingen.
VCU kampioenen op dubbel DVD
Het eerste herenteam van VCU moest naar Alblasserdam om de
kampioenswedstrijd om de beker te spelen. Samen met de supporters ging
een filmteam van SVU in de bus om alles vast te leggen. We leverden twee
DVD’s met de hele wedstrijd en een aparte compilatie van de wedstrijd.
Nieuwe look website
Onze website krijgt een nieuw uiterlijk. We krijgen daarbij hulp van onze
nieuwe ster aan het front Sven Witlox. Hij is ervaren met het ontwerpen van
websites en neemt onze website grondig onder handen. In 2010 kunnen we
over de hele wereld de resultaten ervan bewonderen. Op de site komen
foto’s en natuurlijk korte films. Ook vind je informatie over onze Stichting,
zoals wat ons doel is en wie SVU is. Ook zetten we de stemmen van onze
voice-overs (anoniem) op de site, zodat onze klanten een keuze kunnen
maken welke stem het best bij hun film past. Zet dus
www.stichtingvideogroepudenhout.nl alvast bij je Favorieten op internet.
Stichting Videogroep Udenhout
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