
  Wedstrijdreglement fotowedstrijd 75 jaar HVHB 

 

1. Deelname aan de wedstrijd is gratis en bedoeld voor (oud) inwoners van Heemstede 

en Bennebroek. Niet-inwoners kunnen echter ook meedoen. 

2. De foto’s moeten passen binnen het centrale thema en zijn gemaakt in Heemstede 

en/of Bennebroek. We denken dan aan foto’s van gebouwen, personen, natuur, 

cultuur. Men mag maximaal 10 foto’s insturen. 

3. De foto’s worden beoordeeld per leeftijdsgroep: jeugd/jongeren tot 18 jaar en 

volwassen van 18 jaar of ouder. 

4. De foto moet door de deelnemer zelf gemaakt zijn. Deelnemers die tegen deze regel 

in toch werk van derden insturen zijn zelf voor de auteursrechtelijke gevolgen 

aansprakelijk. De HVHB aanvaardt op geen enkele manier aansprakelijkheid voor het 

insturen van foto’s waarop auteursrecht van derden rust. 

5. De originele foto’s mogen slechts in beperkte mate gecorrigeerd of bewerkt zijn en 

geen kader, signatuur of andere toevoegingen hebben. 

6. Het voldoen aan de privacy-regels is de verantwoordelijkheid van de fotograaf. Om 

zeker te zijn dat personen die herkenbaar in beeld zijn gebracht daarvoor hun 

toestemming hebben gegeven, is een toestemmingsformulier beschikbaar. Dit 

formulier dient men bij inzending mee te sturen. 

7. Ingezonden foto’s worden eigendom van de HVHB en mogen door de HVHB worden 

gepubliceerd op de eigen website of in andere publicaties, zonder dat de inzender 

hiervoor enigerlei vergoeding ontvangt. 

8. De ingezonden foto’s moeten zijn genomen binnen de wedstrijdperiode, die loopt 

van 1 februari 2021 tot en met 31 januari 2022. 

9. Per categorie en per leeftijdsgroep wordt tenminste één winnaar bekendgemaakt.  

10. De jury bestaat uit twee actieve HVHB-leden en een externe voorzitter. 

11. De winnende foto’s worden gepubliceerd in HeerlijkHeden, het verenigingsorgaan 

van de HVHB en indien mogelijk ook in andere media (lokale nieuwsbladen e.d.) 

12. Alleen winnaars ontvangen bericht en wel in de maand februari 2022. 

13. Leden van de jury zijn van deelname uitgesloten. 

14. Over de uitslag is geen discussie mogelijk. 

 

 



  Instructies voor het indienen van foto’s 

 

Foto’s moeten in een afdruk worden ingediend en tevens in een digitaal fotobestand 

worden toegezonden. De specificaties zijn de volgende: 

a. De afdruk: van 20 à 24 bij 30 cm, waarbij een eventuele uitsnede tenminste 85% van 

het origineel moet bevatten.  

b. Het digitale bestand mag niet groter zijn dan 6,0 Mb in het formaat .jpg.  

c. De naam van het bestand moet de eerste drie en maximaal eerste zes letters van de 

achternaam zijn, gevolgd door het geboortejaar. Dus bijvoorbeeld: jansen1972 of 

vos2006. 

d. In het emailbericht waarbij de foto als bijlage wordt meegezonden graag de 

volgende gegevens worden vermelden: 

1) Voor- en achternaam indiener 

2) Geboortedatum 

3) Straat, huisnummer en woonplaats 

4) Adres van de locatie waar de foto is genomen 

5) Motivatie / toelichting indien gewenst 

6) Eventueel een ingescande privacy-verklaring, compleet met handtekening 

van de geportretteerde(n). 

e. Per foto moet een apart bericht worden gestuurd, met steeds de gegevens zoals 

hierboven vermeld. 

f. De foto’s moeten worden gezonden naar jubileum@hv-hb.nl De afdruk moet 

worden gezonden naar of afgeleverd bij: 

 

Harry Opheikens 

Havenstraat 43 

2102 LB Heemstede 

of 

Marcel Oomen 

Landzichtlaan 68 

2101 ZK Heemstede 

 

De privacyverklaring kunt u downloaden via de tweede link. Deze tekst kan worden gebruikt 

indien personen herkenbaar in beeld zijn gebracht en de indiener zeker wil zijn dat hij of zij 

aan de privacy-regels voldoet. 

  


