Reglement Benevisie 2022
Versie 1.0
Datum: 15-08-2022

Dit reglement is van toepassing op alle inzendingen van Nederlandse zijde,
zijnde clubs en persoonlijke leden van de Fotobond, afdeling Brabant West en
afdeling Zeeland en alle overige inzendingen uit deze twee regio's.
Voor de Belgische inzendingen geldt een ander reglement.

Dit reglement kan vanwege mogelijke
Corona-maatregelen later bijgesteld worden.

Deelname
Doel

De Benevisie is een fotowedstrijd voor amateurfotografen uit België
(zijnde provincie Antwerpen) en Nederland (zijnde regio Brabant West en
Zeeland)

Doelgroep

Deelname is alleen mogelijk voor:
•

Alle club- en persoonlijke leden van de Fotobond Afdeling BrabantWest

•

Alle overige amateurfotografen uit de regio Brabant-West

•

Alle clubleden van de Koninklijke Antwerpse Verbroedering van
Fotokringen

•

Alle overige amateurfotografen uit de Provincie Antwerpen

Uitsluitingen deelname

Clubs/personen die niet behoren tot een van de genoemde doelgroepen

Club/Individueel

Via de club of individueel

Genre/Thema

Er is geen genre of thema gekoppeld aan deze wedstrijd. Het onderwerp is
dus vrij

Categorie

Er zijn twee categorieën:
•

kleur

•

monochroom
een monochrome foto dient volledig éénkleurig te zijn (bv. zwart of
sepia), monochrome foto's met meerdere kleuren en/of inkleuringen
vallen onder de categorie kleur

Aantal foto’s
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Iedere deelnemer mag per categorie maximaal twee foto’s inleveren. Per
persoon mag per categorie slechts één keer worden ingezonden.
Meerdere inzendingen zijn niet toegestaan, ook niet als men lid is bij
meerdere clubs.
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Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt:
•

voor leden van de Fotobond per deelnemer per categorie € 6,- . Voor
leden dient het totaalbedrag per club te worden voldaan of als
individuele deelnemer op naam en lidnummer o.v.v. Benevisie 2022

•

voor deelnemers die geen lid zijn van de Fotobond per deelnemer per
categorie € 7,50. Voor niet-leden dient het totaalbedrag te worden
voldaan alleen op naam o.v.v. deelnemer Benevisie 2022

Op 31 oktober 2022 dient het bedrag bijgeschreven te zijn op
rekeningnummer: NL51RABO 0163 8126 40 t.n.v. Fotobond, afd. ABW

Eisen Beeld
Eisen

Aanvullende eisen
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•

Alle fotografische procedés mogen worden toegepast

•

Alle foto’s (al of niet gemanipuleerd) moeten geheel bestaan uit eigen
fotowerk en mogen geen afbeeldingen of delen hiervan van anderen
bevatten. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eisen
en rechten van derden

•

Elk ingezonden beeld dient te worden voorzien van een titel

•

Beelden zonder titel zijn niet toegestaan

•

Op de foto mag geen titel/naam/signering van de auteur zichtbaar zijn

•

Identieke foto’s in beide categorieën worden niet toegestaan

•

Al eerder geaccepteerde/prijswinnende foto’s van een Benevisie
wedstrijd zijn uitgesloten van deelname

Inzending
Inleveren print

Alle inzendingen dienen geprint en in passe-partout te worden ingeleverd
of opgestuurd naar een van de inlever adressen (graag van tevoren
afspreken) in een deugdelijke verpakking per club/individueel tussen 1
oktober en 31 oktober 2022.

tussen 1 oktober
en 31 oktober 2022

Inschrijfformulieren digitaal

De volledig ingevulde inschrijfformulieren (te vinden op de website van
Fotobond afdeling ABW) dienen enkel digitaal te worden gestuurd naar
benevisie@gmail.com, uiterlijk op 31 oktober 2022. Het niet tijdig digitaal
inzenden van de volledig ingevulde wedstrijdformulieren leidt tot
diskwalificatie van de inzending

Inlever adressen

Inlever adressen (graag van tevoren even afspreken):
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•

Leontine Heezius, De Statie 111, 4611 CZ Bergen op Zoom, 0164243075

•

Arie Sweegers, Insulindeplein 12, 5014 BDTilburg, 06 4992 2225

•

Gerard Smulders, Johannes Vermeerlaan 16, 5143 GK Waalwijk,
06-46423350

•

Wilco van Bragt, Fazantenlaan 30, 4921 VC Made, 06-54797525

•

Monique de Zwart, Elzenstraat 6, 4881 AV Zundert, 06-30147628

Presentatie eisen prints

Inzenden digitaal beeld
tussen 14 en 25 november
2022

•

De foto’s dienen te worden gepresenteerd in een passe-partout,
formaat 40 X 50 cm, dikte ca. 2 mm

•

De presentatie van de foto’s mag in zowel horizontale (liggende), als
verticale (staande) positie van het passe-partout plaatsvinden

•

Het monteren van meerdere beelden in één passe-partout is niet
toegestaan

•

Aan de voorzijde van het passe-partout mag alleen de foto zichtbaar
zijn, geen titel van de foto en/of naam/ signering van de auteur

•

Rechtsonder op de achterzijde van het passe-partout dient het
volledig ingevulde wedstrijdetiket (te vinden op de website van
Fotobond afdeling ABW) bevestigd te zijn

•

Etiketten met de aanduiding “monochroom” dienen op de inzending
monochroom te worden geplakt

•

Etiketten met de aanduiding “kleur” dienen op de inzending kleur te
worden geplakt

Na de jurering dient alleen van de top 10 in beide categorieën alsnog een
digitaal bestand te worden ingestuurd.
Clubsecretarissen en niet-leden dienen de digitale bestanden van de top
10 van beide categorieën tussen 14 en 25 november 2022 in te sturen met
wetransfer naar benevisie@gmail.com.
De lijst met geaccepteerde foto's wordt kort na de jurering, die plaatsvindt
op 12 november, geplaatst op de website www.fotobond-abw.nl
wedstrijden-Benevisie
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Kwaliteitseisen digitaal

Eisen voor insturen digitaal beeld:
• Zorg dat de uitsneden van de digitale bestanden hetzelfde zijn als de
prints
•

Afmeting bestandsgrootte – per foto – zo groot mogelijk, maar niet
meer dan 16 Mb

•

Resolutie 300 DPI

•

JPG kwaliteit 80% of hoger

•

Kleurruimte sRGB

•

Bestandsnaam:
o

Bij de clubinzendingen: clubnummer + de letter K of M +
fotonummer. M staat voor Monochroom en K voor Kleur. (4
cijfers, een letter, gevolgd door 1 of 2 cijfers), b.v. 1500M1, bij
clubnummer 1500, een monochrome foto en fotonummer 1

o

Bij de individuele inzendingen: eerste vier letters achternaam
+ eerste twee van de voornaam + de hoofdletter K of M +
fotonummer. M staat voor Monochroom en K voor Kleur. (6
letters, de letter Kof M, gevolgd door 1 of 2 cijfers), b.v.
JANSJAM1, bij Jan Jansen met een monochrome foto en
fotonummer 1

Terugzending

Ingeleverde foto's kunnen worden opgehaald op het inlever adres of
worden meegenomen op afdelingsbijeenkomsten

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, expositie,
terugzending en tijdens de bespreking
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Waardering
Datum jurering

De jurering vindt plaats op zaterdag 12 november 2022

Aantal juryleden

De inzendingen vanuit de regio Brabant West en de provincie Zeeland
worden gejureerd door drie leden van de K.A.V.F.
De inzendingen vanuit de provincie Antwerpen worden gejureerd door
drie leden van de Fotobond, afdeling Brabant West

Jurering

Elk jurylid waardeert elke foto op een schaal van 1 tot 10 punten.
Met drie juryleden is het theoretisch maximum per foto daarmee 30
punten. De uitslag van de jury is bindend. Er kan over deze uitslag niet
worden gecorrespondeerd dan wel gediscussieerd

Acceptaties

Per land worden in totaal 75 foto's geselecteerd uit de beide categorieën.
Deze in totaal 150 beelden worden geëxposeerd tijdens de Benevisietentoonstelling. Voor de aangenomen foto’s worden een certificaat
“Aanvaarding Benevisie 2022” aan de betreffende auteurs afgegeven of
per club verzonden. De organisatie zal de naamsvermelding op de
aangenomen foto’s voor de expositie los (zonder plakmiddel) invoegen in
de wissellijst

Prijzen

Voor de vijf beste foto’s (in rangorde) in beide categorieën monochroom
en kleur, en per land, wordt een prijs en een certificaat beschikbaar
gesteld. Voor de volgende vijf foto’s (in rangorde) ontvangen de auteurs
een certificaat

Wisselbeker

De wisselbeker Van Deun - Van Erven wordt gewonnen door de club met
de hoogste score bij de bekroonde werken, verspreid over de twee
disciplines en van verschillende auteurs. Inzendingen door individuele
deelnemers dingen alleen mee naar de prijzen 1 t/m 10 per categorie van
inzending
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Publicatie Uitslag
Bekendmaking

De prijsuitreiking en opening van de Benevisie expositie vindt plaats op
zaterdag 21 januari 2023 in Sint Anneke-centrum, Hanegraefstraat 5,
Antwerpen Linker Oever. De expositie is ook nog te bezoeken op zondag
22 januari 2023.

Website

De uitslag wordt zo spoedig mogelijk na de jurering op 12 november op de
website van Fotobond-ABW geplaatst

Catalogus

Van deze wedstrijd wordt een Benevisie catalogus gemaakt met alle
acceptaties en de beelden van de tien winnaars van beide categorieën van
beide landen. Iedere deelnemer ontvangt na de opening van de expositie
een catalogus

Publicatierecht

•

De foto's zullen door de Fotobond ABW niet commercieel worden
gebruikt tenzij daar met de fotografen een aparte overeenstemming
over is gemaakt

•

Voor een niet-commerciële publicatie van de ingezonden foto's
verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding.

•

Bij publicatie zal naamsvermelding plaatsvinden

•

Een selectie van de beste foto's kan worden geplaatst in de
nieuwsbrief en/of website van Fotobond ABW en/of de Koninklijke
Antwerpse Verbroedering van Fotokringen

Overig
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie
van de Benevisie, al dan niet in overleg met de betrokkenen
Door deelname verklaart de auteur zich akkoord met dit reglement en
met de privacyverklaring van de Fotobond afdeling Brabant West,
ingevolge de wet AVG/GPDR
Met dit reglement vervallen alle vorige reglementen
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