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Wedstrijdvoorwaarden Afdelingsfotowedstrijd 2018
1.

Individuele wedstrijd voor alle persoonlijke en clubleden in Afdeling 10 van de Fotobond
(FVGVB, NAFVA, FC Almere, FC Impact, KLM Cameraclub, FC Dames en FC Lelystad).

2. Er zijn 4 categorieën: NA = Natuur & natuurlijk landschap / Enkel
(zie punt 7)
ME = De Mens & portret / Enkel
VO = Vrij Onderwerp / Enkel
SE = Serie, onderwerp vrij (3 tot max. 5 foto’s)
3. Aantal: maximaal 3 losse foto’s, al of niet in dezelfde categorie. De jury beoordeelt ze
afzonderlijk. Plus 1 serie met een verhaal, sequentie enz. in 3 – 5 foto’s naar eigen keuze.
Een serie moet een samenhang vertonen tussen de foto’s.
N.b. kies bij een dubbellidmaatschap voor de club die je bondscontributie afdraagt (alleen
als je via beide clubs bondscontributie betaalt, mag je twee maal inzenden).
4. We vragen afdrukken op papier of een ander printmateriaal. Zwart-wit en kleur zijn beide
toegestaan en worden door elkaar beoordeeld.
5. Mail van alle foto‘s (incl. de Serie) óók een digitaal bestand (1024x768 pixels, 100 dpi,
Jpeg hoogste kwaliteit, als bijlage bij een email naar voorzitter.afd10@fotobond.nl
Geef elke foto als bestandsnaam: categoriecode-achternaam-volgnummer (volgnummer
2-cijferig). B.v. NA-Broekman-01). Voor de codes zie punt 2 en 7. De digitale bestanden
dienen voor de bespreking, de jury beoordeelt de prints. Bestanden van 10 MB of meer kun je
beter per gratis WeTransfer.com zenden naar hetzelfde mailadres. Ontbreekt het digitale
bestand, dan doet de print niet mee.
6. Stuur recent werk, dat nog niet landelijk is bekroond in enige bondswedstrijd (een Eervolle
Vermelding en Nominatie tellen hierbij niet). De foto’s mogen wel binnen de club of elders
op lokaal of regionaal niveau of in niet-Fotobond wedstrijden getoond en/of onderscheiden
zijn.
7. Codes en omschrijving van de categorieën:
NA = Natuur & natuurlijk landschap: géén gebouwde omgeving, ‘stadsnatuur’ alleen met
nadruk op natuur niet op bebouwing of menselijke activiteit; géén verstoring van de natuur
bij de opname, digitale nabewerking moet het thema in tact laten.
ME = De Mens & portret: naakt, studio, candid, genre, journalistiek, straatfoto’s, enz.,
alles waarin menselijke activiteiten of eigenaardigheden centraal staan.
VO = Vrij onderwerp: alles wat niet onder beide andere categorieën valt qua onderwerp
of uitwerking (autonoom).
SE = Serie: onderwerp geheel vrij, als hij maar een samenhang in visie en thema toont, of
een verhaal vertelt, omvang 3 – 5 foto’s naar eigen keuze.
Als de aard van de foto(‘s) daartoe aanleiding geeft, mogen de organisatoren deze in een
andere categorie indelen.
8. Foto’s op dun karton, of in passepartout, buitenmaat minimaal 30x40 en maximaal 40x50
cm. Gebruik s.v.p. geen (crêpe schilders-)tape of ander kleefmateriaal voor de montage,
als dat aan andere foto’s kan plakken!
De beeldmaat binnen die 30x40 resp. 40x50 cm is vrij, een aflopend beeld (randloos) mag. Meerdere
foto’s in één passepartout gelden als één foto, tenzij ze duidelijk als serie zijn bedoeld.
Zet achterop elke foto duidelijk de categorie, je naam + (e-mail-)adres + clubnaam (resp. “persoonlijk
lid“). Voorop eventueel een titel, maar géén naam of club!

Geef bij de Serie op de achterkant duidelijk de gewenste volgorde van de foto’s aan (van links naar
rechts). Bij ontbreken van zo’n aanduiding oordeelt de jury zelf.
9. De inzending van de prints sluit op woensdag 21 maart om 20 uur (digitale bestanden ook
uiterlijk 21 maart mailen naar johan.vandenboomen@xs4all.nl. Inleveren: bij je
clubsecretaris of wie dit behandelt in je club, zodat alle foto’s uiterlijk woensdag 28 maart
om 20 uur aanwezig zijn bij voorzitter Johan van den Boomen, Polderweg 214
Amsterdam, 06-18945120. Zorgt je club niet voor inlevering, dan kun je je foto(’s) naar
de voorzitter sturen of (laten) brengen.
10. De beoordeling doet het externe jurylid: ….. Zijn oordeel is bindend.
11. De jury bespreekt op woensdag 11 april vanaf 20.15 uur de foto’s in het clublokaal van
de FVGVB, tramremise Lekstraat, 2e etage, ingang naast Amsteldijk 153, Amsterdam-Rivierenbuurt.
Dan maakt hij de uitslag bekend. Teken bij binnenkomst het gastenboek (voorschrift brandweer). Pas
op: buiten betaald parkeren tot 21 uur. Gratis parkeren in de remise, linker ingang, middelste deur.
Houd je aan de parkeervakken en voor 23.30 uur wegwezen!
12. De prijzen: één 1e prijs per categorie (een goede fles wijn), en evenveel 2e en 3e prijzen +
Eervolle Vermeldingen als de jury, lettend op kwaliteit en ongeacht het aantal foto’s in die categorie,
nodig vindt. Alle winnaars en Eervol Vermelden krijgen een diploma.
Extra: maximaal 6 van de hoogst geklasseerde fotografen met een samenhangende serie van 5 foto’s
kan het Afdelingsbestuur nomineren voor deelname aan Foto Nationaal.
13. De afdelingssecretaris mailt de uitslag na de bespreking naar de clubsecretariaten, die
deze doorgeven aan hun leden. De diploma’s worden z.s.m. daarna aan de clubsecretaris gestuurd.
14. Neem de foto’s na afloop van de bespreekavond mee (s.v.p. ook die van afwezige
medeclubleden!). Het Afdelingsbestuur stuurt de overige foto’s terug naar de clubsecretaris.
Persoonlijke leden krijgen bericht van de uitslag en dienen eventueel retourporto te vergoeden als ze
geen afspraak voor afhalen maken.
15. Door in te zenden verklaart de inzender over het auteurs- en publikatierecht van zijn foto’s
te beschikken. De organisatoren gaan ervan uit dat afgebeelde personen, voor zover nodig, hun
toestemming hebben gegeven voor openbaarmaking. De inzender vrijwaart de organisatoren tegen
aanspraken van derden, en stemt in met gebruik van zijn foto(’s) binnen het kader van deze wedstrijd
(promotie, persberichten, club- en bondswebsite, enz.), vrij van enige vergoeding, maar met
naamsvermelding. Voor elk eventueel ander gebruik wordt eerst contact opgenomen met de fotograaf.
16. De organisatoren behandelen de foto’s met de meeste zorg, maar zijn niet aansprakelijk
voor verlies, diefstal en/of beschadiging.
17. Door in te zenden verklaart de inzender zich akkoord met deze voorwaarden. In gevallen
waarin dit reglement niet voorziet beslist het Afdelingsbestuur: Johan van den Boomen, voorzitter;
Ronald Besemer, secretaris; John Schenk, penningmeester; Corrie Groen-Pickhard en Arjan Benders,
leden.
Noot: voorafgaand aan de jurybespreking op 11 april, van 19.30 – ca. 20 uur, vindt de
Jaarlijkse Algemene Afdelingsvergadering plaats. De agenda en stukken volgen 14 dagen van
tevoren. Alle leden zijn ook daarbij zeer welkom, en we verwachten van elke club tenminste één
vertegenwoordiger.

