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Euregionale Fotowedstrijd en -expositie 2019: Thuis/Heim(at) 

WEDSTRIJDREGLEMENT (Nederland) 
 

Organisatoren Deutscher Verband für Fotografie e.V. – Rheinland (Duitsland) 
Fotobond Afdeling Limburg (Nederlands-Limburg) 
Het Verbond van Limburgse Fotokringen (Belgisch-Limburg) 

Coördinatie Huis voor de Kunsten Limburg (Nederlands-Limburg) 

Thema Het thema van de Euregionale Fotowedstrijd 2019 is: ‘Thuis/Heim(at)’. Het thema is 
veelzijdig. Er kunnen beelden worden ingezonden die antwoord geven op de vraag: 
Wat maakt dat we ons ergens ‘thuis’ voelen? ‘Thuis’ is vaak verbonden aan 
iemands geboortegrond of ‘roots’, de plek waar iemand is opgegroeid. Het kan ook 
een plek zijn waar iemand graag komt, lange tijd heeft geleefd of altijd naar terug 
wil keren. Of een plek die iemand heeft gevormd tot de persoon die hij/zij nu is. 
Fotografen kunnen beelden inzenden over de omgeving/geboortegrond waar 
iemand is opgegroeid, lokale culturele tradities en gebruiken waar iemand zijn 
identiteit aan ontleent, familiegebeurtenissen en rituelen of het gezinsleven. Het 
thema raakt aan subthema’s als geborgenheid, culturele identiteit, 
gemeenschapszin en familiebanden.   
 
Het thema van de fotowedstrijd is ook gekozen, omdat het raakt aan de actuele, 
maatschappelijke discussie en beeldvorming over de gevolgen van migratie en het 
verlangen naar de eigen ‘roots’ en regionale identiteit. De afstand tussen 
bevolkingsgroepen neemt toe, er is (in de media en in de politiek) veel aandacht 
voor de ‘confrontatie’ met nieuwe burgers en andere culturen, 
inburgeringsvraagstukken etc. In discussies daarover lijkt de nadruk veel meer te 
liggen op de verschillen tussen culturen en bevolkingsgroepen i.p.v. de 
overeenkomsten en de wijze waarop nieuwe burgers succesvol integreren en een 
nieuw thuis opbouwen.  
 
Alle genres zijn toegestaan.  
 
De foto’s die worden ingezonden voor de fotowedstrijd moeten in het Duitse 
Rheinland of Belgisch- cq. Nederlands-Limburg zijn gemaakt. Desgevraagd moet de 
maker informatie over de plaats van opname kunnen verstrekken. 
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Contact Nederlands-
Limburg 
 

Huis voor de Kunsten Limburg    
Patricia Peters (consulent film & fotografie) 
ppeters@hklimburg.nl  
+31 (0)475 399 278 
www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd  
 
Fotobond Afdeling Limburg 
Frans Smets (secretaris) 
secretaris@fotobondlimburg.nl 
www.fotobondlimburg.nl 

Doelgroep Inwoners van Rheinland (D) en Belgisch- en Nederlands-Limburg die in hun vrije tijd 
fotograferen. Men hoeft geen lid te zijn van één van de drie fotobonden. 
Beroepsfotografen zijn uitgesloten van deelname.  

Leeftijdscategorie De wedstrijd is toegankelijk voor vrije tijds fotografen van alle leeftijden 

Wedstrijdcategorieën 1. Individuele (losse) foto’s  
2. Fotoseries  

Aantal Foto- 
inzendingen 

Maximaal 6 individuele (losse) foto’s of 2 series (bestaande uit minimaal 3 en 
maximaal 6 foto’s per serie) met een totaal van maximaal 6 foto’s per 
deelnemer/fotograaf.   

Kosten deelname Gratis 

Inzendtermijn 15 mei t/m 24 juni 2019 (12.00 uur) 

Inzenden foto’s Foto’s dienen digitaal aangeleverd te worden. Het is niet mogelijk om fotoprints in 
te zenden. Deelnemers kunnen hun foto’s uploaden naar de wedstrijdportal 
http://euregio.dvf-rheinland.de  
 

Voordat je foto’s kunt uploaden, moet je je eerst registreren. Registratie is 
noodzakelijk om later te kunnen achterhalen van wie de ingezonden foto’s zijn.  

Benaming foto’s Iedere foto en serie dient voorzien te zijn van een titel. De titel van een foto of serie 
mag uit max. 25 karakters bestaan. Foto’s en series zonder titel dienen als zodanig 
te worden benoemd (‘zonder titel’). 

Technische eisen Zowel individuele foto’s als series (tableaus) dienen in JPEG (*.jpg) te worden 
aangeleverd in beeldmodus sRGB. De korte zijde bedraagt minimaal 2400 Pixels. 
De maximale bestandsgrootte bedraagt 5 MB (JPG-Compressie eventueel 
aanpassen). Foto’s die niet aan deze eisen voldoen, kunnen niet  gejureerd worden.  
 
Een fotoserie dient geüpload te worden als een tableau (1 bestand waar alle foto’s 
uit de serie op gerangschikt staan).  

Jury De jury bestaat uit drie leden, afkomstig uit België, Nederland en Duitsland. De 
juryleden worden door de organisatoren benoemd. De beslissing over de 
samenstelling van de expositie, de prijswinnende foto’s en het verstrekken van 
oorkondes valt onder de verantwoordelijkheid van de jury. Tegen het besluit van de 
jury kan niet in beroep worden gegaan.  

mailto:ppeters@hklimburg.nl
http://www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd
mailto:secretaris@fotobondlimburg.nl
http://www.fotobondlimburg.nl/
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Fotoselectie 
expositie 

Er worden maximaal 60 foto’s (inclusief series) geselecteerd voor de foto expositie. 
Foto’s (zowel individuele beelden als fotoseries) die door de jury worden 
geselecteerd voor de exposite, worden door de organisatoren van de fotowedstrijd 
afgedrukt. De foto’s uit een serie worden niet afzonderlijk afgedrukt, maar als 
‘tableau’ gepresenteerd (1 print met daarop minimaal drie en maximaal 6 foto’s).   

Prijzen  Naast deelname aan de expositie worden oorkondes en geldprijzen uitgereikt. De 
prijswinnaars worden bepaald door de jury. Er worden drie prijzen uitgereikt in 
twee categorieën: 
 
Individuele foto’s            Series 
1ste prijs: € 100,-                 1ste prijs: € 100,- 
2de prijs: € 75,-                    2de prijs: € 75,- 
3de prijs: € 50,-                    3de prijs: € 50,- 
 

Rechten COPYRIGHT 
De fotograaf garandeert dat hij/zij beschikt over het copyright van de ingezonden 
foto’s. De fotograaf garandeert, dat er (ongeacht het copyright) geen beperkingen 
zijn aan het publiceren van de foto’s.  De fotograaf houdt rekening met het 
portretrecht en is zelf verantwoordelijk van het naleven van dit recht.  
 
PORTRETRECHT 
De organisatie kan juridisch gezien niet aansprakelijk worden gesteld voor het 
schenden van (portret)rechten aangaande de publicatie en het tentoonstellen van 
ingezonden foto’s.  
 
AVG 
De organisatoren van de Euregionale Fotowedstrijd handelen volgens de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens die de deelnemer 
invoert bij het uploaden van de foto’s worden louter gebruikt voor de fotowedstrijd 
2019 en na afloop van het project verwijderd. Persoonsgegevens  van 
deelnemende fotografen worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de 
Euregionale Fotowedstrijd 2019. 

Publicatierecht 
 

Bij inzending van foto’s gaat de maker akkoord met de volgende bepalingen: 
 
De prijswinnende foto’s van de Euregionale Fotowedstrijd 2019 mogen door de 
organisatoren worden gebruikt voor communicatiedoeleinden, maar uitsluitend 
i.h.k.v. de Euregionale Fotowedstrijd en –expositie. Foto’s kunnen worden 
gepubliceerd op bijv. websites en sociale media van de organisatie of in de media 
(catalogi, tijdschriften en kranten). Voor dit gebruik draagt de inzender het 
publicatie-, gebruiks- en reproductierecht over aan de organisatoren van de 
Euregionale Fotowedstrijd en –expositie. Hiervoor wordt geen vergoeding 
versterkt. De publicatie van foto’s gebeurt te allen tijde met vermelding van de 
naam van de fotograaf.  
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Voorwaarden Met de inzending van de foto’s gaat de deelnemer akkoord met de 
wedstrijdvoorwaarden.  
 
Foto’s die uitsluitend door beeldbewerkingssoftware zijn gemaakt en die geen 
herkenbare fotografische inhoud hebben, worden uitgesloten van deelname. 
Evenals foto’s die aanzetten tot haat, discriminatie en geweld.  
 
Indien de richtlijnen niet worden nageleefd heeft de inzender geen aanspraak op 
jurering of acceptatie van zijn foto’s.  Bij niet naleving van de richtlijnen kan ook 
nog na de jurering een diskwalificatie volgen.  

Expodata De Euregionale foto-expositie is op de volgende drie locaties in de Euregio Maas-
Rijn te zien. Onderstaande expositiedata kunnen nog wijzigen.   
 
Limburgs Museum, Venlo (NL) 
1 t/m 22 september 2019 
(met officiële opening, prijsuitreiking en randprogramma op 1 september 2019) 
 
Städtisches Museum Schloss Rheydt, Mönchengladbach (DE) 
13 oktober t/m 24 november 2019 
 
Gemeenschapscentrum Tentakel, Zonhoven (BE) 
1 december 2019 t/m januari 2020 
 


