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Doelgroepen 
Elke aangesloten club van de Afdeling Utrecht-'t Gooi kan 

deelnemen. 

Uitsluiting deelname Inzendingen voor deze wedstrijd bestaan uit de fotobestanden 

en het inschrijfformulier, die uiterlijk op de sluitingsdag van de 

gecommuniceerde inzendingstermijn ontvangen moeten zijn. 

Inzendingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, 

worden geweigerd.  

Inzendingen die niet voldoen aan de eisen zoals gesteld in dit 

reglement kunnen geweigerd worden.  

 
Club of individueel Club 

Max. foto's 10 foto's 

Min. foto's 10 foto's 

Kwaliteitseisen aan 

de fotobestanden 
De digitale fotobestanden van de 10 foto’s moeten op de 

volgende manier worden aangeleverd: 

- kleurruimte: sRGB 

- bestandsformaat: JPEG 

- kwaliteit: maximale kwaliteit 

- formaat: langste zijde 1.500 pixels 

- bestandsomvang: maximaal 10 MB per foto 

 

Thema vrij 

Aanvullende eisen - De collectie moet zijn samengesteld uit zwart/wit- en/of 

kleurenfoto's. Andere expressievormen zijn niet toegestaan. 
- Gezien het karakter van deze wedstrijd wordt van de 

deelnemers recent werk verwacht. 
- Per club mogen per lid maximaal 2 foto’s worden ingezonden. 
- De ingezonden beelden/foto’s (of uitsneden daarvan) mogen 

slechts eenmalig worden ingezonden naar een 

Afdelingswedstrijd van de Fotobond. Mocht direct of achteraf 

blijken dat de inzending niet aan deze voorwaarden heeft 

voldaan kan diskwalificatie met terugwerkende kracht 

plaatsvinden. 
- De naam van het digitale bestand moet opgebouwd zijn uit: 

clubnummer-volgnummer van de foto in de reeks-

clublidnummer-naam van de maker dus bijvoorbeeld: 0759-

08-080-JandeMaker 

Inzending - De digitale fotobestanden en het inschrijfformulier dienen 

door de club via WeTransfer te worden ingezonden naar 

wedstrijden.afd07@fotobond.nl.  
- De gehele inzending van de club moet in één keer 

plaatsvinden. 
- De club c.q. inzender is en blijft verantwoordelijk voor zijn 

inzending en checkt zelf of de inzending gedownload wordt 

door de wedstrijdcoördinator. 

file:///D:/Mijn%20bestanden%20jan%202014/Tekstbestanden/Afdeling%20Utrecht-t%20Gooi/Wedstrijden%20Afdeling/DBC/2020/wedstrijdcoordinator.afd07@fotobond.nl
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- Inzendingen naar de bestuursleden van de Afdeling worden 

niet geaccepteerd. 

 

Prijzen De club met het hoogste aantal punten ontvangt de Dick van 

Groningen Schinkel Trofee en de eerste 5 hoogst genoteerde 

clubs ontvangen een certificaat.   

De Trofee wordt bij elke DBC uitgereikt, maar blijft in het bezit 

van de Afdeling, ongeacht hoe vaak hij door een club gewonnen 

wordt. 

 

Aantal juryleden Het Bestuur van de Fotobond afdeling Utrecht-'t Gooi is 

verantwoordelijk voor de aanstelling van een jury bestaande uit 

twee personen. Bovendien wordt een lid van het Bestuur, of 

namens deze een lid van de Fotobond, aangesteld als voorzitter 

van de jury zonder stemrecht.  

 
Eisen jury Juryleden zijn uitgesloten van deelname.  

Ter voorkoming van mogelijke verstrengeling van belangen 

kunnen personen die lid zijn van een club van de Afdeling geen 

jurylid zijn bij deze wedstrijd.  

Bij eventuele sterk van elkaar afwijkende beoordelingen door de 

twee juryleden mag de voorzitter van de jury wel van zijn 

stemrecht gebruik maken om mede zijn oordeel te geven  

 
Jurering en 
waardering 

De juryleden beoordelen de inzendingen en waarderen elke foto 

met een cijfer van 1 t/m 10. Theoretisch maximum per foto is 20 

punten. De som van het aantal punten van de tien foto's bepaalt 

de rangorde van de club in de wedstrijd.  

 
De juryleden jureren aan de hand van de digitale fotobestanden 

de foto’s c.q. inzendingen. Zij krijgen daartoe de beschikking 

over de anoniem gemaakte digitale fotobestanden. 
 

De juryleden bepalen in onderling overleg hoe en waar zij de 

beoordeling uitvoeren, gezamenlijk of elk ergens apart. 
 

De juryleden mogen tijdens de beoordeling niet in de Exif-

gegevens van de fotobestanden kijken. 

 
Fotobespreking en 

publicatie uitslag 
Alle foto’s c.q. inzendingen worden tijdens een openbare 

bespreking besproken. Een inzending wordt alleen besproken als 

de betreffende club daarbij aanwezig is. 

 

Na de openbare bespreking van de collecties worden de uitslag 

van de wedstrijd alsmede de foto's en de juryrapporten binnen 

48 uur geplaatst op de website van de Fotobond/Afdeling. In de 

uitslag is tevens de rangorde van de clubs aangegeven.  

 

Indien door de beperkingen uit hoofde van Corona geen 

openbare bespreking kan en mag plaatsvinden wordt de uitslag 

zo spoedig mogelijk na de beoordeling door de jury 

bekendgemaakt op de website van de Fotobond/Afdeling. 

Hierbij wordt dan tevens het jurycommentaar gepubliceerd. 
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Publicatierecht 

/auteursrecht *) 
De fotografen dienen alle auteursrechten op de ingezonden 

foto's te bezitten en dienen de Afdeling Utrecht-'t Gooi en/of de 

organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door 

derden. 

 

De foto’s zullen door de Afdeling en de Fotobond niet 

commercieel worden gebruikt tenzij daar met de fotografen een 

aparte overeenstemming over is bereikt. 

 

Voor een niet-commerciële publicatie van de ingezonden foto’s 

verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding.  
Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden. 

Een selectie van de beste foto's kan worden geplaatst in het 

kwartaalblad In de Kijker en/of op de website van de Afdeling 

Utrecht - 't Gooi van de Fotobond.  
 
Deelnemers aan deze fotowedstrijd van de Afdeling Utrecht-'t 

Gooi verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement.  

 

verantwoordelijkheid In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het 

Bestuur van de afdeling Utrecht-'t Gooi in overleg met de 

betrokkenen.  
 

 

*) Auteursrecht 

Fotografen die een foto willen inzenden dienen te beschikken over het auteursrecht van die 

inzending. De foto moet een eigen intellectuele schepping zijn, die met een origineel of creatief 

karakter is gemaakt en waarvan het auteursrecht niet is overgedragen.  

Als bijvoorbeeld een portret in opdracht is gemaakt, dient u te beschikken over de toestemming 

van de geportretteerde. Zo ook als de afgebeelde persoon een redelijk belang – bijv. een privacy- 

of financieel belang heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten. Indien 

minderjarigen herkenbaar in beeld zijn gebracht, dient de fotograaf toestemming van de 

betreffende ouders te hebben voor publicatie. 

= 

Voor een uitgebreide toelichting zie het Infobulletin 2011 “auteursrecht en portretrecht voor de 

amateurfotograaf” BNFAV, Taakgroep Bestuurlijke Ondersteuning, in het bijzonder blz. 13 

(Expositie) en 14 (wedstrijden). Dit document is te vinden op https://fotobond.nl/over-

fotobond/veelgesteldevragen/ Leden: Auteursrecht, downloads.  

 

https://fotobond.nl/over-fotobond/veelgesteldevragen/
https://fotobond.nl/over-fotobond/veelgesteldevragen/

