
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdreglement foto uitwisseling Groningen 
 
Het FACT organiseert een jaarlijkse foto uitwisseling/bespreking.  
De uitwisseling vindt plaats in het Dorpshuis de Klabbe, Pluvierstraat 11, 9607 RJ Foxhol op 25-04-2022. 
De avond begint om 20:00, inloop vanaf 19:30. 
De bespreking vindt plaats op 03-10-2022, ook in de Klabbe. Deze avond begint om 19:30, inloop vanaf 
19:00.  Let op, er vindt een Corona-check plaats aan de voordeur(indien voorgeschreven). 
 
In principe betreft dit een vrijwillige uitwisseling/bespreking van werkstukken tussen de clubs onderling. 
Deelname is zowel mogelijk voor clubs aangesloten bij de Fotobond als clubs die niet zijn aangesloten bij 
de Fotobond. Aangesloten clubs doen kosteloos mee, niet aangesloten clubs betalen 25,00€ inschrijfgeld.  
 
1. Deelnemende fotoclubs dienen uit minimaal 5 leden te bestaan. 
2. De deelnemende clubs mogen maximaal 8 werkstukken(foto’s) inleveren, maar niet meer dan 2 van 
dezelfde persoon. 
3. Deelname kan uitsluitend d.m.v. het aanmeldingsformulier binnen de gestelde deadline. 
4. Het formaat van de werkstukken is 40 x 50 cm met of zonder passe-partout. 
5. FACT is niet aansprakelijk voor de ingeleverde werkstukken 
6. Het gebruik van wissellijsten is niet toegestaan. 
7. De fysieke foto’s én de digitale bestanden dienen elk te zijn voorzien van: naam van de 
fotograaf_club_volgnummer, b.v. Pietkiek_Fotoclub_01 

 
8. De onderlinge uitwisseling vindt plaats op 25-04-2022. Op deze avond wordt het bespreekrooster 
bekend gemaakt. De fysieke foto’s worden uitgewisseld met de club die de foto’s gaat beoordelen. 
9. De digitale bestanden worden verzonden aan: factgroningen@gmail.com via wetransfer.com. Uiterlijk 
1 week vóór de uitwisselingavond (18-04-2022) 
10. Op deze avond wordt tevens het onderwerp/thema bekend gemaakt voor de wedstrijd van het 
komend jaar. Het FACT bepaalt het nieuwe onderwerp/thema. 
 
11. De bespreking vindt plaats op 03-10-2022. 
12. Elke deelnemende club bespreekt op deze avond de foto’s van de “andere” fotoclub. 
12. De maximale bespreektijd voor de 8 foto’s is 10 minuten per club.  Oefen dit zonodig binnen uw club.  
14. Elke deelnemende club nomineert één foto die als “beste” uit de door hun te beoordelen foto’s naar 
voren is gekomen.  
15. De naam van de als “beste” foto aangewezen foto wordt vóór 25-09-2022 verzonden aan 
factgroningen@gmail.com  t.b.v. een extern jurylid.  
16. De jury maakt van de genomineerde foto’s een beoordelingsverslag en kiest daaruit de drie beste 
foto’s. De nummers een, twee en drie.  
17. De “beste foto van de clubs” worden aan het eind van de avond door de jury besproken. Hierna 
worden de nummers drie, twee en een bekend gemaakt.  
18  Fotografen van “beste foto van de clubs” krijgen een certificaat:  de nummer 3 een bronzen 
certificaat, de nummer 2 een zilveren certificaat. De fotograaf die op de eerste plaats eindigt krijgt een 
gouden certificaat én de FACT-wisselbokaal.  
19. Uitslag van de jury is bindend. Er wordt niet met de jury gecommunicieerd. 

 
20. Door deelname aan de wedstrijd heeft het FACT het recht om de foto’s en de beoordelingsverslagen 
na de wedstrijd beschikbaar te stellen via de afdelingspagina https://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-01-
groningen/ 
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Agenda uitwisselavond 25-04-2022 

 
 zaal open 19:30 
 20:00 opening door voorzitter FACT 

 20:10 bekendmaking bespreekrooster 
 20:20 bekendmaking nieuw onderwerp/thema volgende wedstrijd 
 20:30 pauze / foto-uitwisseling 
 21:00 presentatie/lezing door een fotograaf  
 22:00 afsluiting/einde avond 
 
Agenda bespreekavond 03-10-2022 
 
 zaal open 19:00 

19:30 opening door voorzitter FACT  

19:45 clubs bespreken foto's 
  iedere club max. 10 minuten bespreektijd  
20:45 pauze 

21:00 clubs bespreken foto's 
  iedere club max.  10 minuten bespreektijd 

22:00 jurering 

  de jury bespreekt de beste foto’s a.d.h.v.de verslagen 
22:20 prijsuitreiking 
  uitdelen certificaten aan alle makers van een “beste” foto 
  de jury maakt de winnaars bekend, prijsuitreiking. 
22:30 afsluiting/einde avond 

 


