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1. Inhoudelijk 

Fotoclub Helmond organiseert elk jaar een expositie waarbij de leden de foto’s 

aandragen. De expositie is bedoeld om als club naar buiten te treden en daardoor meer 

naamsbekendheid te verwerven en nieuwe leden aan te trekken. 

De leden zijn vrij in de keuze van het onderwerp, tenzij de club een bepaald thema 

vooraf heeft vastgesteld aan het begin van het nieuwe clubjaar. 

 

 

2. Samenstelling expositiecommissie 

De expositiecommissie bestaat uit maximaal 5 leden van de fotoclub. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt door de leden de samenstelling van de  

van de expositiecommissie gekozen. De jaarlijkse nieuwe samenstelling van de 

expositiecommissie dient door het bestuur bekrachtigd te worden.  

Elk jaar treedt één lid van de commissie af. Een rooster van aftreden wordt in onderling 

overleg tijdens een vergadering vastgesteld en door het bestuur bekrachtigd. 

Zodra een lid volgens het rooster aftredend is, kunnen leden zich kandidaat stellen voor 

die functie. Het aftredende commissielid kan zich onmiddellijk herkiesbaar stellen.  

Ook het bestuur kan kandidaten voordragen.  

Nieuwe kandidaten kunnen zich opgeven bij de secretaris van de 

fotoclub:secretaris@fotoclubhelmond.nl 

 

 

3. Taken expositiecommissie 

 Zij stelt jaarlijks, doch uiterlijk drie maanden na de Algemene Ledenvergadering, 

in overleg met het bestuur, een mogelijk expositiethema vast. 

 Zij stelt de deadline voor het inleveren van de foto’s vast. 

 Zij maakt een multimedia presentatie voor de expositie.  

 Zij verzorgt de publiciteit naar buiten toe, rekening houdend met de in de club 

gehanteerde huisstijl (flyer). 

 Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de totale expositie. 

 Zij legt jaarlijks een verantwoording (zowel organisatorisch als financieel) af aan 

het bestuur. 

 

 

4. Deelname aan expositie 

Aan de deelname van de expositie wordt jaarlijks een deelnamebedrag per foto 

vastgesteld door de expositiecommissie. 

 

Het maximale aantal foto’s, waarmee deelgenomen kan worden aan de expositie, wordt 

vóóraf vastgesteld door de expositiecommissie.  
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De expositiecommissie stelt de uiterste datum van inleveren vast waarop de foto’s voor 

de expositie dienen te zijn ingeleverd. Inleveren na de deadline kan leiden tot het niet 

tentoonstellen van de foto op de expositie. 

 

De foto’s moeten aan de volgende standaard voldoen: 

a) De verhouding van de foto is 1:1 (vierkant) óf 2:3 (rechthoekig). 

b) De oriëntatie van de foto mag portret (staand) of landscape (liggend) zijn. 

c) De resolutie van de foto is tenminste 300 DPI (dots per inch) zijn. 

 

Alle foto’s worden ingelijst en voorzien van een passe-partout.  

Informatie (EXIF-gegevens) over de foto worden aangeleverd door de fotograaf, te weten 

 titel 

 naam fotograaf 

 ISO 

 sluitertijd 

 diafragma 

 brandpunt lens 

 plaats 

 korte beschrijving (maximaal 50 woorden) 

 

 

5. Indeling van de expositieruimte   

Naar aanleiding van het aantal ingeleverde foto’s voor de expositie maakt de 

expositiecommissie een opstelling en indeling. Voorkeuze behandeling wordt niet 

toegestaan. De expositiecommissie is verantwoordelijk voor het plaatsen van de foto’s in 

de expositieruimte.  

Alle leden mogen op vrijwillige basis meehelpen met de opbouw van de expositie. Een lid 

kan zich dan opgeven bij secretaris@fotoclubhelmond.nl 

 

 

6 Toetsing van foto’s 

Indien een ingeleverde foto als onnodig kwetsend, discriminerend, schadelijk of zoiets 

dergelijks voor de club wordt beschouwd, dan wordt de foto door de expositiecommissie 

uitgesloten van deelname aan de expositie. Als norm geldt dat de foto Facebookproof 

moet zijn.  

Indien de fotograaf het niet eens is met deze beslissing van de expositiecommissie, dan 

wordt door het bestuur besloten of deelname alsnog is toegestaan. Het betreffend lid 

dient dan zijn argumenten van verweer te sturen naar secretaris@fotoclubhelmond.nl. 

Uiterlijk vijf dagen na het indienen van het bezwaar wordt een besluit hierover genomen. 

Betrokken partijen worden hierover geïnformeerd. 

 

 

7. Onvoorziene gevallen 

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur van fotoclub 

Helmond. 
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