
Reglementen Fotowedstrijd 2022 

De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek bestaat dit jaar 75 
jaar. Daarom worden er allerlei activiteiten georganiseerd en één 
daarvan is een fototentoonstelling. En de foto’s worden door ú 
gemaakt, als (oud)inwoner van Heemstede of Bennebroek. Eigenlijk 
stellen de deelnemers de tentoonstelling samen! 

Doel is om u als (amateur)fotograaf naar uw woonplaats te laten 
kijken. Welk gebouw, welk stuk groen of welke andere plek vertelt 

volgens u op een bijzondere manier iets over het verleden van Heemstede of Bennebroek? 

De mooiste foto’s (en misschien wel alle foto’s) zullen deel uitmaken de tentoonstelling. De 
foto’s worden beoordeeld door Theo Out en Harry Opheikens (die allebei vaak foto’s voor de 
HVHB maken) en Wim Gohres, voorzitter van de HVHB. 

Kortom, we roepen u op om Heemstede en Bennebroek in beeld te brengen. Iedereen ziet 
zijn eigen (historische) omgeving anders. We zijn heel benieuwd naar uw foto’s. Bij voorkeur 
voorzien van 1 of 2 regels tekst waarom u die plek hebt gefotografeerd. 

Een paar dingen om rekening mee te houden 

1. Uiterste inzenddatum: 1 oktober 2022. 

2. Foto’s digitaal opsturen aan webmaster@hvhb.nl 

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

kader, signatuur of andere toevoegingen hebben. 

4. Per persoon maximaal 10 foto’s insturen. 

5. Er zijn twee leeftijdscategorieën: jongeren tot en met 18 jaar en iedereen boven de 18 jaar.  

• Fervent fotograaf of amateur, dat maakt niet uit, iedereen wordt van harte uitgenodigd 

deel te nemen.  

• Het is de bedoeling alle inzendingen tentoon te stellen en een keuze eruit publiceren we in 

HeerlijkHeden. 

• Voor de winnaar in beide leeftijdscategorieën is er een prijs.  

• De jury bestaat uit Theo Out, fotograaf van de HVHB, en Harry Opheikens en voorzitter 

Wim Gohres. 

6. Deelname is bedoeld voor (oud)inwoners van Heemstede en Bennebroek. Niet-inwoners 

kunnen echter ook meedoen. 

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

op de tentoonstelling, maar ook worden gepubliceerd op de eigen website of in andere 

publicaties,  

8. Over de keuze van de jury van de HVHB om foto’s wel of niet voor de tentoonstelling of 

anderszins te gebruiken, is geen discussie mogelijk. 

9. De HVHB aanvaardt op geen enkele manier aansprakelijkheid voor het insturen van foto’s 

waarop auteursrecht van derden rust. 

10. 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 eventueel een toestemmingsformulier beschikbaar. Dit formulier kan dan bij de 

inzending meegestuurd worden. 

Wij zijn heel benieuwd wat voor u waardevol is in Heemstede en Bennebroek. Aarzel niet en doe 

mee met deze wedstrijd.  


