
REGLEMENT BONDSFOTOWEDSTRIJD 2015 
 

 

 

1. ALGEMEEN 

De Bondsfotowedstrijd is een clubwedstrijd waarbij ook individuele foto's worden geklasseerd (sticker 
goud, zilver en brons). Elke aangesloten club kan deelnemen met een collectie van 10 foto's. De collectie 
moet worden 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.  
Via de e-mail krijgen de aangesloten clubs van de Fotobond bericht dat zij een inschrijfformulier, het 
reglement en het stickervel kunnen downloaden. Correspondentie loopt uitsluitend via: bfw@fotobond.nl. 
Voor deelname is verplicht gesteld, dat de contributie vóór de sluitingsdatum is ontvangen en wel op 
rekening: NL65 RABO 0176 9715 05 t.n.v. Fotobond Eindhoven. 
 

2.  INZENDING 

De stickers moeten door de deelnemende club, na invulling, rechts onder op achterkant van het 
passe-partout geplakt worden. Voor de verzending dient gebruik te worden gemaakt van de door de 
Fotobond voorgeschreven uniforme verzenddoos. Voor clubs, die voor het eerst inzenden is een gratis 
doos beschikbaar. Deze is te verkrijgen via het afdelingssecretariaat. Op de kopse zijkanten van de doos 
moet duidelijk uw clubnummer (4 cijfers) worden vermeld. Zendingen in een andere verpakking of die 
onvoldoende zijn gefrankeerd of die na 25 februari 2015 worden ontvangen, kunnen worden geweigerd.  
Dit geldt ook voor inzendingen, die niet voldoen aan de eisen, zoals die in dit reglement zijn gesteld aan 
de foto’s en bestanden. 
 
De periode van inzending en het inzendadres zijn op het inschrijfformulier vermeld. 
Het complete pakket bestaat uit:  

 10 foto’s in passe-partout met ingevulde sticker midden boven op de achterzijde 

 CD-rom met 10 fotobestanden (naamgeving: zie hieronder bij punt 4. Digitale bestanden) en een  
   digitale versie van het inschrijfformulier. 

 Een geprint, via de computer ingevuld, inschrijfformulier. 

 Voorafgaand aan de verzending moet een digitaal bestand van het ingevulde wedstrijdformulier in  

    xls-formaat gezonden worden naar: bfw@fotobond.nl. 
 De dozen moeten in de periode van 1 tot en met 25 februari 2015 verzonden worden naar het op het 

inschrijfformulier vermelde adres. 
 

3. SAMENSTELLING COLLECTIE  
Voor clubs met 5 of meer leden dient de collectie te zijn samengesteld uit werk van minimaal 4 leden met 
maximaal 3 foto's per deelnemer. Voor clubs met 4 leden dient de collectie te zijn samengesteld uit werk 
van minimaal 3 leden met maximaal 4 foto’s per deelnemer. Voor clubs met 3 of 2 leden dient de collectie 
te zijn samengesteld uit werk van minimaal 2 leden met maximaal 5 foto’s per deelnemer. 
Op het beeld of aan de voorzijde van de foto met passe-partout mag de naam van de auteur of de club 
niet zichtbaar zijn. 
Formaten: afmetingen van de foto’s zijn vrij, buitenmaat passe-partout 40 x 50 cm, dikte maximaal 2,5 
mm. 
 

4. DIGITALE BESTANDEN  
Bij de inzending dient een CD-rom met de 10 fotobestanden plus het inschrijfformulier als Excel-bestand 
te worden ingesloten; gelieve het clubnummer op de CD-rom te schrijven.  
Om de presentatie met beamer bij de bespreking goed te laten verlopen, dient u zich strikt te houden aan 
onderstaande voorschriften: 

 Zorg dat de uitsneden van de digitale bestanden exact hetzelfde zijn als de foto’s in de passe-
partouts. Het zou jammer zijn als uw foto tijdens de projectie anders is, qua uitsnede, dan de 
beoordeelde foto. 

 Lever de digitale bestanden aan op de volgende manier: 
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i. Afmetingen moeten passen binnen 2500 x 3500 pixels (bestand van panoramafoto 
wordt dan 3500 pixels aan langste zijde; vierkante foto wordt dan 2500x2500 pixels). 

ii. Kleurruimte: sRGB.  
iii. JPEG-formaat, maximale kwaliteit. 

 Om alle foto’s in juiste volgorde tijdens projectie weer te kunnen geven moet de naam van het 
digitale bestand opgebouwd zijn uit: clubnummer+fotonummer (6 cijfers zonder streepjes of 
andere leestekens: clubnummer 1601, fotonummer 03 wordt dan 160103.jpg). 

 

5. JURY 

Het Dagelijks Bestuur van de fotobond is verantwoordelijk voor de aanstelling van een jury bestaande uit 
drie personen. Bovendien wordt een lid van het Dagelijks Bestuur, of namens deze een lid van de 
fotobond, aangesteld als voorzitter van de jury zonder stemrecht. 
Juryleden zijn uitgesloten van deelname. Indien een jurylid tevens lid van een club is mag de club wel 
deelnemen. Bij de beoordeling van deze club wordt echter het betreffende jurylid vervangen door de 
voorzitter van de jury. 

6. BEOORDELING 

De jury beoordeelt de inzendingen en waardeert elke foto met een cijfer van 1 t/m 10. Theoretisch 
maximum per foto is 30 punten. De som van het aantal punten van de tien foto's bepaalt de rangorde van 
de vereniging in de wedstrijd. De drie of vier verenigingen die het hoogst eindigen vormen de Topgroep.  
Foto's die boven een bepaald aantal punten scoren worden met een z.g. sticker (brons, zilver en goud) 
bekroond. Hierdoor kunnen ook bijzondere foto's in een overigens matige clubinzending toch de aandacht 
krijgen die ze verdienen. Uit de foto’s met een gouden sticker wordt door de jury een winnaar gekozen. 

7. PRIJZEN 
De clubs, welke tot de topgroepen behoren, ontvangen een certificaat. De foto's met het hoogste aantal 
punten wordt een gouden sticker toegewezen. Foto's met het daarop volgende aantal punten zullen een 
zilveren sticker ontvangen. Foto's met het daarop volgende aantal punten zullen een bronzen sticker 
ontvangen. Dit alles naar het oordeel van de jury. 

8. UITSLAG 

Na de openbare bespreking van de collecties wordt de uitslag van de wedstrijd binnen 48 uur geplaatst 
op de website van de Fotobond. In de uitslag is de rangorde van de clubs aangegeven en het aantal 
behaalde stickers. Een juryrapport wordt (eventueel later) bijgevoegd. 

9. AUTEURSRECHTEN 

De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden fotowerken te bezitten en dienen de Fotobond 
en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. De Fotobond zal de 
werken alleen gebruiken in het kader van deze wedstrijd. Voor publicatie van de gehele of gedeeltelijke 
collectie verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding. Bij publicatie zal naamsvermelding 
plaats vinden. Gepubliceerde collecties of delen ervan blijven ongewijzigd op de website zolang dit 
wenselijk wordt geacht. 
Er wordt een DVD samengesteld voor alle afdelingen. Zie hiervoor de toelichting op het reglement. 
De organisatie en de afdelingen van de Fotobond dragen er zorg voor dat de ingezonden werken, na de 
openbare bespreking, worden overgedragen aan de clubs op een wijze zoals in de toelichting is 
aangegeven. 

10. ZORG 

Aan de ingezonden werken zal de uiterste zorg worden besteed, maar de organisatoren wijzen alle 
verantwoordelijkheid van de hand ingeval van verlies, diefstal en/of beschadiging bij inzending, vervoer en 
terugzending. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Dagelijks Bestuur in overleg met de 
betrokkenen. 

  
Dit reglement vervangt alle voorgaande en is van kracht vanaf 1 januari 2015.  

 
 
 
 



Toelichting BONDSFOTOWEDSTRIJD 2015 
 

   
De jaarlijkse BondsFotowedstrijd voor alle aangesloten verenigingen wordt dit jaar in Hilversum gehouden. Vier 
Fotoclubs van het Samenwerkingsverband Fotoclubs Regio ’t Gooi hebben samen met de Afdeling 07 Utrecht ’t 
Gooi hun handen ineen geslagen om de wedstrijd te organiseren. De organiserende clubs zijn FC ’t Gooi, FC 
Perspectief beiden uit Hilversum, AFC Flevo uit Huizen en FC Argentum uit Naarden.  
Het Samenwerkingsverband Fotoclubs Regio ’t Gooi bestaat uit 8 Fotoclubs en is 45 jaar geleden opgericht. 
 
Nadat Fotogroep Haaksbergen de organisatie van Bondsfotowedstrijd 2014 heeft georganiseerd, heeft een 
werkgroep van Afdeling Utrecht/’t Gooi de organisatie 2015 voor haar rekening genomen. Fotogroep 
Haaksbergen heeft al haar documenten en ervaring ter beschikking gesteld om de organisatie goed te laten 
verlopen. 
 
De benodigde documenten worden in januari per e-mail naar alle secretariaatsadressen verstuurd en kunnen 
eventueel ook gedownload worden via de website van de Fotobond: 

 Het reglement dat per 1 januari 2015 geldt. Aandachtig doorlezen s.v.p. 

 Het inschrijfformulier in de vorm van een Excel werkblad. Dit moet per computer worden ingevuld en 

vervolgens als Excel-bestand digitaal worden verzonden naar bfw@fotobond.nl. Tevens moet dit 
bestand aan de CD, waarop de foto’s staan, worden toegevoegd. Tenslotte moet een print van het bestand 
worden ingesloten bij de papieren foto’s. 

 De wedstrijdstickers, die achter op de foto’s moeten worden geplakt: deze worden automatisch gevuld 
tijdens het invullen van het inschrijfformulier. Na het printen van de stickers moeten deze worden uitgeknipt  
en midden boven op de achterkant van de passe-partout van elke in te zenden foto worden geplakt. 

 

Als er vragen zijn m.b.t. de wedstrijd dan kan hierover per e-mail via bfw@fotobond.nl gecorrespondeerd 
worden. 
 
Inzending 
In het reglement, dat voor 2015 is aangepast, zijn de voorwaarden waaraan de inzending moet voldoen 
nauwkeurig omschreven en op het inschrijfformulier zijn het inzendadres en de uiterste ontvangstdatum 
vermeld. 
 
Openbare Bespreking 
Op zondag 22 maart zal op Landgoed Zonnestraal, Loosdrechtse Bos 17, 1213 RH te Hilversum de openbare 
fotobespreking worden gehouden. Op het Landgoed Zonnestraal is een bushalte gesitueerd, waardoor het 
landgoed goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Vanaf station Hilversum Centraal buslijn 104. NB: 
Bezoekers die om 12.30 naar het station willen moeten lopen tot de ingang van Zonnestraal. Door de ligging 
van het Landgoed nabij de provinciale weg N201 is Zonnestraal vanaf de rijkswegen A2 en A27 per auto goed 
bereikbaar. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid bij het Landgoed voor meer dan 200 auto’s. 
De zaal is open vanaf 9.30 uur en de bespreking begint om 10.00 uur. De presentatie van het werk zal d.m.v. 
een professionele beamer ondersteund worden.  
De jury zal een toelichting geven op haar werkwijze en bespreekt het ingezonden werk in het algemeen en in 
het bijzonder de foto’s van de topgroepen en de bekroonde foto’s. Na de pauze wordt voor zoveel mogelijk het 
ingezonden fotowerk besproken van aanwezige auteurs. Dit zal in tegenstelling tot de in de eerdere jaren 
gevolgde werkwijze in 3 verschillende ruimtes voor kleinere groepen door één jurylid gebeuren. Op deze wijze 
is per bespreking meer tijd beschikbaar en is er meer interactie mogelijk. 
Brasserie Zonnestraal is gevestigd in het Termeulen paviljoen, een onderdeel van het Landgoed Zonnestraal te 
Hilversum en is op zondagen vanaf 11:30 geopend. 

http://brasserie-zonnestraal.nl/ 
 
Retour ingezonden werk 
Na afloop van de openbare bespreking worden alle ingezonden collecties overgedragen aan de aanwezige 
afdelingsvertegenwoordigers, die de collecties aan zijn of haar clubs overgedragen. 
Afdelingen waarvan geen vertegenwoordigers zijn, ontvangen de collecties per post of koeriersdienst. 
Afdelingen kunnen vanaf dat moment een lokale bespreking organiseren. 
 
DVD voor de Afdelingen 
Evenals in 2014 komt er een DVD ter beschikking met alle ingezonden foto’s per afdeling gerangschikt. Apart 
op de DVD staan de topgroepen en de foto’s met gouden, zilveren of bronzen sticker, alsmede de  uitslag en 
het juryrapport. Deze DVD komt ter beschikking van alle afdelingen, die op wens een kopie leveren aan 
belangstellende clubs. De juryleden krijgen de beschikking over een DVD als ondersteuning voor de 
afdelingsbesprekingen. 
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De Fotobond, en Afdeling Utrecht/’t Gooi gaan er vanuit hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt en 
wensen u veel succes bij de deelname aan Bondsfotowedstrijd  2015. 
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