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Spelregels Fotokring Heuvelrug 

Inleiding 

Onderstaand volgen enkele spelregels, die gelden voor zowel interne als externe activiteiten. 
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1. Algemeen 

Auteursrechten 
De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden beelden te bezitten en dienen de 
Fotokring Heuvelrug en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door 
derden.  
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Beamer 
Het gebruik van de beamer is voorbehouden aan de clubleden op clubavonden van de Fotokring 
Heuvelrug of op bijeenkomsten van interne mentoraten, portretgroep, landschapsgroep en 
dergelijke. Het is niet toegestaan de beamer te gebruiken buiten clubverband. 

Passe-Partout 
Voor exposities  en wedstrijden zijn de kleurnummers van het Passe-Partout vastgesteld. 
Wit  kleurnummer 8896 
Zwart  kleurnummer 9416 
Voor intern is de kleur van het Passe-Partout vrij. 

2. Presenteren van foto’s door leden. 

Op clubavonden krijgen leden regelmatig de gelegenheid om vrij werk (dus niet gekoppeld aan een 
onderwerp of thema) te laten zien. 
Dit kan zowel bij ‘Plaat op de plank’ als via de beamer. 
De getoonde foto’s zijn in principe eigen werk. Indien er sprake is van reproducties van beelden van 
anderen dan wordt dit nadrukkelijk vermeld. Reproducties zijn niet toegestaan bij wedstrijden. 
Deze avonden worden in het jaarprogramma opgenomen en van tevoren via de Nieuwsbrief 
aangekondigd. 
 
Plaat op de Plank 
Alle foto's dienen opgezet te zijn op een stevige ondergrond (bij voorkeur karton) en/of in passe-
partout. De afmeting is vrij, met dien verstande dat de getoonde foto's op de plank wel goed 
zichtbaar zijn in de zaal. Let erop dat de foto’s nog wel op de plank passen.  
Bij Plaat op de Plank mag elk lid maximaal 5 foto’s laten zien. Als er tijd over is, kan de 
leiding van de avond beslissen dat er extra gelegenheid is om meer foto’s te laten zien. 
Bij het presenteren wordt de fotograaf gevraagd nadere informatie over de foto te verstrekken. 
De foto’s dienen van recente datum te zijn en niet eerder getoond bij POP. 
 
Beamer 
Bij het vertonen met de beamer moeten de JPG bestanden van te voren naar het vaste e-mail adres 
gestuurd worden foto@fkheuvelrug.nl of via de website rechtstreeks worden geüpload.  
De digitale foto’s moeten in JPG worden aangeleverd 
De langste zijde minimaal 2000 pixels. 
 

3. Presentatie door eigen leden 
 
Een aantal keren per jaar wordt door de programmacommissie één van de leden verzocht om een 
presentatie te geven over zijn/haar werk. Het doel van de presentatie is het leereffect voor onze 
leden. 
 

4. Presentatie door externe sprekers 
 
Een aantal keren per jaar wordt door de programmacommissie een externe spreker uitgenodigd voor 
het houden van een lezing. Doel is om de leden te inspireren en de gelegenheid te geven zich te 
verdiepen in allerlei aspecten van de fotografie.  
Hierbij wordt ook een uitnodiging aan Flits gestuurd. 
 

5. Thema 
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Van tijd tot tijd wordt er door de leden een thema gekozen. Dit kan een jaarthema zijn, of een thema 
tijdens het zomerreces, een vakantie thema enz. 
Het is de bedoeling dat onze leden met het gekozen onderwerp een bepaalde tijd fotografisch bezig 
zijn. 
Tijdens de looptijd van het thema zullen er één of meer avonden ingepland worden om de fotografen 
de gelegenheid te geven zijn/haar werk te vertonen met Plaat op de Plank of met de beamer. Zie 
punt 2. 
 

6. Wedstrijden binnen de Fotokring Heuvelrug 

Foto’s ingeleverd voor een wedstrijd moeten eigen werk zijn. 
Dat betekent: Geen reproducties van het werk of van beelden (bijvoorbeeld foto of film) van anderen.                          
Het is van belang dat er geen auteursrechten, portretrechten of ander soort rechten worden 
geschonden. 

 
De Peter Ros Trofee 
 
Elke twee jaar zal er een interne wedstrijd worden gehouden om de Peter Ros Trofee. Dit ter 
herinnering aan ons overleden lid Peter Ros (1930-2007), één van de oprichters van Fotokring 
Heuvelrug, bestuurslid en voorzitter van de Programmacommissie en daarna tot zijn overlijden lid 
van deze commissie. 
Een externe jury bepaalt de winnaar van de wedstrijd die voor twee jaar de trofee in zijn/haar bezit 
mag houden. Deze trofee bestaat uit een door een van de leden beschikbaar gestelde “antieke 
spiegelreflexcamera”. De namen van de winnaars van de trofee worden gegraveerd op een plaatje 
dat aan/op de trofee wordt bevestigd. 
 
Inzending wedstrijd / verkiezing 
Ieder lid mag maximaal drie en minimaal 2 recente zelf gemaakte opnames inleveren. Deze opnames 
moeten voldoen aan het door de leden gekozen thema voor deze wedstrijd. 
Alle foto’s moeten aan de achterzijde voorzien zijn van het bondslidnummer en volgnummer in de 
serie. Bijvoorbeeld: 07xx-xxx-01. Er mag geen naam op staan. 
Alle foto's dienen opgezet te zijn op een stevige ondergrond (bij voorkeur karton) en/of in passe-
partout. De afmeting is maximaal 50x60 cm. 
Gedurende de looptijd van de wedstrijd worden tijdens een clubavond foto’s van het wedstrijdthema 
gepresenteerd bij Plaat op de Plank of via de beamer. 
 
Voordat de foto's naar de externe jury worden gestuurd zullen tijdens een clubavond alle 
ingebrachte foto's door de makers op de Plank dan wel via de beamer worden getoond, waarbij per 
foto een toelichting wordt gegeven. Vervolgens wordt er per lid één foto voor de expositie gekozen 
door de aanwezige leden. 
 
Expositie 
De expositie wordt gehouden in het begin van het volgende jaar in de Twee Marken. 
De gekozen foto’s moet in passe-partout ingelijst worden in een lijst van 50x60cm. 
 
Jureren 
Een externe jury beoordeelt de foto’s. 
Tijdens een clubavond worden alle ingezonden foto’s besproken en worden de drie prijswinnaars 
bekendgemaakt. (1e,2e en 3e prijs) 
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Mijn beste foto in het afgelopen jaar 
Mijn beste foto van het afgelopen jaar is geen op zich zelf staande wedstrijd. 
De foto inclusief passe-partout mag niet groter zijn dan 40 x 50 cm. Vergeet niet je naam op de 
achterzijde van de foto te zetten, de foto’s op de achterzijde te nummeren van 1 t/m/ 6 en een pijl 
naar de bovenzijde te zetten. We gaan op een interactieve manier per lid bepalen wat haar/zijn beste 
foto’s zijn.  
 
Op deze avond moeten ook de foto‘s voor de BondsFotoWedstrijd worden ingeleverd. Wanneer je 
meedoet met de BFW lever je 2 foto’s in die meegedaan hebben met mijn beste foto. Dit hoeven niet 
de foto’s te zijn die de leden als beste hebben aangemerkt. Foto’s die je mee wilt laten doen voor de 
selectie moeten recent zijn. Eerder ingezonden foto's voor Foto Online, Foto Individueel, Foto 
Nationaal of Foto Documentair mogen deel uitmaken van deze clubinzending. 
Met dezelfde foto mag een deelnemer maar één keer meedoen aan de Bondsfotowedstrijd. 
Ook foto’s die eerder deel hebben genomen aan een regionale wedstrijd mogen ingezonden worden. 
 

7. Regionale wedstrijden van de fotobond 

Foto’s ingeleverd voor een wedstrijd moeten eigen werk zijn. 
Dat betekent: Geen reproducties van het werk of van beelden (bijvoorbeeld foto of film) van anderen. 
Het is van belang dat er geen auteursrechten, portretrechten of ander soort rechten worden 
geschonden. 

De Beste Clubtrofee  
De Beste Club (DBC) is een regionale wedstrijd om de competitie tussen de clubs te bevorderen, 
waardoor de clubs elkaar beter gaan kennen.  

Inzending.  
Zie reglement van de FotoBond.  
https://fotobond.nl/fotowedstrijd  
 

Deelname 
Na het bekend worden van de inzendingdatum worden de leden gevraagd wie aan De Beste Club 
Trofee mee willen doen. 
Bij minder dan vijf deelnemers kunnen we niet deelnemen. 
 
Inleveren. 
De naam van het digitale bestand moet opgebouwd zijn uit: bondslidnummer en volgnummer in de 
serie. Bijvoorbeeld: 07xx-xxx-01 
Op een clubavond worden de foto’s, van de leden die zich hebben opgegeven, op de beamer 
vertoond. De digitale foto’s moeten voldoen aan de voorwaarden voor inzending. 
Bij tien of meer deelnemers mag er per deelnemer één foto worden ingezonden. 
Bij minder dan tien en meer dan vijf deelnemers mogen er per deelnemer twee foto worden 
ingezonden. Als er meer dan tien foto’s zijn worden op een clubavond door de leden gekozen welke 
10 foto’s worden ingestuurd. 
Zijn er minder dan vijf deelnemers kan er niet meegedaan worden aan De Beste Clubtrofee. 
 
De geselecteerde foto’s worden, door de fotograaf afgedrukt opgeplakt of in passe-partout gezet. 
Het formaat en uitvoering wordt van te voren bekend gemaakt door de programmacommissie. 
 
Serie vijf met samenhang 

https://fotobond.nl/fotowedstrijd
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De 5 met samenhang is een voorselectie voor de Salon Foto Nationaal van de Fotobond. De 
ingezonden foto’s moeten een onderlinge samenhang hebben. Winnaars van 5 met samenhang 
worden uitgenodigd voor Foto Nationaal. 
 
Inzending 

Zie reglement van de FotoBond.  
https://fotobond.nl/fotowedstrijd  

 
Inleveren 
Bij voorkeur worden de foto’s op een clubavond via POP getoond en van commentaar voorzien door 
de fotograaf. 
Het opsturen is de verantwoordelijkheid van de fotograaf. Zie het reglement van de fotobond. 
 
 

8. Landelijke wedstrijden van de fotobond 
 
Bondsfotowedstrijd.  
De Bondsfotowedstrijd is een clubwedstrijd met afgedrukte foto’s, waarbij de foto’s ook individueel 
worden geklasseerd.  
 
Inzending 

Zie reglement van de FotoBond.  
https://fotobond.nl/fotowedstrijd  
 

Inleveren 
De foto’s die ingeleverd zijn op de clubavond “Mijn beste foto”, maximaal 2 foto’s per lid, worden 
door een van tevoren gekozen commissie beoordeeld. 
Hieruit worden 10 foto’s geselecteerd om ingezonden te worden voor de Bondsfotowedstrijd. 
De geselecteerde foto’s moeten aangeleverd worden als een digitaal bestand en voldoen aan de 
voorwaarden voor inzending volgens het bondsreglement. 
 
De 10 geselecteerde foto’s worden afgedrukt en in passe-partout gezet, dan wel opgeplakt door de 
programmacommissie 
 
Foto individueel. 
Deze wedstrijd heeft als doel onze leden de mogelijkheid te bieden hun werk landelijk te tonen en te 
toetsen aan het fotografisch werk van andere leden. Er wordt digitaal ingezonden. De uitslag wordt 
bekend gemaakt in een openbare bespreking. Daarna is er een expositie van ongeveer vijftig, uit de 
inzending geselecteerde, foto’s. 
 
Deelname 
Elk lid mag twee foto inleveren en het moet om recent werk gaan. De Programmacommissie zet deze 
wedstrijden op de agenda om de leden te stimuleren tot deelname en hen, indien gewenst, advies te 
geven over hun inzending. 
Omdat het individuele wedstrijden betreft zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor het 
Insturen van de bestanden of foto’s. 
Zie voor instructie het reglement van de fotobond. 

Foto Online 
Foto Online is een laagdrempelige online wedstrijd voor alle leden van de Fotobond die drie maal per 
jaar wordt georganiseerd.  

https://fotobond.nl/fotowedstrijd
https://fotobond.nl/fotowedstrijd
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Deelname 
Elk lid mag twee foto’s inleveren en het moet om recent werk gaan. De Programmacommissie zet 
deze wedstrijden op de agenda om de leden te stimuleren tot deelname en hen, indien gewenst, 
advies te geven over hun inzending. 
Omdat het individuele wedstrijden betreft zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor het 
Insturen van de bestanden. 
Zie voor instructie het reglement van de fotobond. 

Foto Nationaal 
Foto Nationaal is geen wedstrijd. Het doel is om op een expositie een, qua genre, zo breed mogelijke 
afspiegeling van ontwikkelingen binnen de vrijetijdsfotografie te tonen. Er wordt gekozen voor  
kwalitatief, hoogstaand, eigentijds werk. Uit het grote aantal inzendingen zal de commissie maximaal 
dertien series kiezen. De commissie wordt samengesteld uit professionals uit de fotografiewereld, 
van buiten de Fotobond. 
 
Deelname 
Foto Nationaal is een salon (expositie) van de Fotobond. Je kunt alleen op uitnodiging inzenden voor 
deze expositie. 
 
Het beste club idee 
De fotobond is op zoek naar succesvolle clubavonden, verrassende invullingen voor het 
jaarprogramma, goede manieren om kennis te delen, verfrissende exposities, succesvolle 
samenwerkingen, geslaagde plannen om de clubspirit hoog te houden en verrassende ideeën voor 
een boeiende fotobespreking. 
De programmacommissie besluit aan het eind van het jaar of wij meedoen met deze wedstrijd. 

 
9. Exposities in clubverband 

 
De programmacommissie kan de leden voorstellen mee te doen aan een expositie. Ook leden 
kunnen hiervoor suggesties aandragen. 
Bij voldoende draagvlak zal de programmacommissie de regels opstellen.  
 

10. Deelname aan wedstrijden of exposities buiten clubverband 
 
Iedereen is vrij om deel te namen aan alle soorten wedstrijden of exposities. Deelname vindt plaats 
als privé persoon en niet als lid van de FKH. Dit neemt niet weg dat de programmacommissie het op 
prijs stelt op de hoogte gesteld te worden om deze informatie te delen via de Nieuwsbrief.  
Bij deelname aan wedstrijden of exposities als groep van de FKH zoals landschapsgroep, portretgroep 
e.d. wordt de naamsvermelding van Fotokring Heuvelrug wel op prijs gesteld. 
 

11. Fotograferen in opdracht van …. 
 

Als de club een verzoek of een opdracht krijgt voor het maken van foto’s. Zullen  
programmacommissie en het bestuur dit beoordelen. Bij een positief besluit wordt dit voorgelegd 
aan de leden. Als er voldoende belangstelling voor is zullen er schriftelijke afspraken gemaakt 
worden met de opdrachtgever betreffende honorarium, onkostenvergoeding, auteursrechten, 
gebruik van de foto enz. 
 

12. Projecten 
 
Van tijd tot tijd start de programmacommissie een project met als doel de FKH te promoten. 
Een project kan zijn het Schoolproject, een jaarkalender, een jaarboek e.d.  
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Het idee voor het project wordt voorgelegd aan het bestuur en aan de leden.  Bij acceptatie wordt 
een commissie samengesteld die de organisatie op zich neemt. 
Indien de kosten van dien aard zijn dat zij niet door de club gedragen kunnen worden zal er 
onderzocht moeten worden of er subsidie voor te krijgen is. 
 

13. Clubtochten 
 
Een aantal malen per jaar zal de programmacommissie clubtochten organiseren. Soms gerelateerd 
aan een thema. Ook leden kunnen hiervoor suggesties aandragen. Doel van de clubtochten is 
gezelligheid, maar ook om van elkaar te leren. 
Na een clubtocht wordt een avond ingepland om de leden de gelegenheid te geven zijn/haar 
gemaakte foto’s te presenteren en te bespreken via de beamer of Plaat op de Plank. Zie punt 1. 
 

14. Foto’s aan de muur in de clubruimte 
 
a. Na een interne wedstrijd worden de foto’s van de drie beste inzendingen gedurende de looptijd 
van de wedstrijd in de clubruimte opgehangen. 
 
b. Elk half jaar worden er foto’s van de helft van de leden opgehangen. Deze foto’s blijven een half 
jaar hangen. Na het half jaar worden de foto’s voor een halfjaar in de Trompstaete geëxposeerd. 
De periodes zijn 1 september tot 31 januari en 1 februari tot 31 augustus. 
De Programmacommissie zet tweemaal per jaar de selectie voor deze foto’s op 
het programma en geeft aan welke leden aan de beurt zijn om een foto aan de muur te hangen. 
Genoemde leden mogen op de selectiebijeenkomst elk maximaal 3 foto’s  
 laten zien die zij in aanmerking willen laten komen om aan de muur te hangen. 
De afmeting is vrij, met dien verstande dat de getoonde foto's op de plank wel goed zichtbaar zijn in 
de zaal.  
Het moet om recent werk gaan, liefst niet ouder dan twee 2 jaar. De keuze door de aanwezige leden 
(de foto met de meeste stemmen is gekozen). 
Om een mooie presentatie te bereiken, moeten de foto’s aan de muur voldoen aan bepaalde 
vereisten. De foto moet met een passe-partout ingelijst worden in een lijst van 50x60cm. De 
maximum afmeting van de foto is 30x45cm. 
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