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Dit is het expositiereglement voor fotoexposities van Fotoclub Bellus
Imago. Het bestuur is verantwoordelijk voor het verspreiden van dit
reglement onder de clubleden.
1. Toelating tot de expositie
● Deelnemers zijn op het moment van exposeren minimaal 6 maanden lid van Fotoclub Bellus
Imago;
● Foto’s zijn op het moment van exposeren maximaal 1,5 jaar oud;
● Deelname aan het onderdeel vrij werk is verplicht. Uitsluitend in overleg met het bestuur is
hierop een uitzondering mogelijk;
● Deelname aan eventuele andere onderdelen van de expositie is vrijwillig;
● Clubleden zijn vrij in de keuze van het onderwerp van de foto’s, behalve voor onderdelen
waarvoor een thema is vastgesteld;
● Een foto kan niet worden geweigerd vanwege haar fotografische inhoud, behalve als de foto het
doel heeft onnodig kwetsend, aanstootgevend, discriminerend of schade toebrengend te zijn of
dat de expocommissie inschat dat dit zo over kan komen;
● Op basis van de beschikbare ruimte en het aantal exposerende fotografen kan de expocommissie
per onderdeel een maximum stellen aan het aantal foto's en/of de in te nemen ruimte.
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●
●
●
●
●

Organisatie en inrichting expositie
Expocommissie coördineert de expositie, stelt een planning op en bewaakt deze;
Expocommissie stelt de indeling van de expositie vast;
Clubleden voeren zo nodig activiteiten uit;
De expositiecommissie bepaalt welke informatie wanneer en op welke wijze moet worden
aangeleverd en informeert clubleden daarover. Wie de gevraagde informatie niet of niet tijdig
aanlevert, kan worden uitgesloten van deelname aan de expositie;
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het ophangen en weghalen van de foto’s. Hierbij
volgen zij de instructies van de expocommissie op.

3. Presentatie vrij werk
Foto’s voor het vrije werk zijn per stuk zonder glas ingelijst in een aluminium lijst, kleur blank
aluminium, van 40x50cm met een lijstdikte van maximaal 1 cm. Deze foto’s zijn opgeplakt op een
stevige achtergrond. De foto’s worden getoond in zwarte passe-partouts, waarbij alle zijden
evenwijdig lopen aan de lijst en alle zijden minimaal 5 cm breed zijn.
4. Aansprakelijkheid en verzekering
De personen, commissie of vereniging die de expositie organiseren/inrichten is niet aansprakelijk
voor:
● het zoekraken van werken of expositiematerialen;
● schade toegebracht aan werken of expositiematerialen.
Dit geldt niet als er sprake is van grove nalatigheid of schuld. Het geëxposeerde werk is tijdens de
expositie verzekerd voor een reële waarde waarin de artistieke waarde niet is meegenomen.
Hierover kan bij het bestuur nadere inlichtingen verkregen worden.
5. Uitzonderingen op het reglement en onvoorziene gevallen
In overleg kan de expocommissie besluiten af te wijken van de in dit reglement gestelde regels. In
gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de expocommissie.
6. Arbitrage
Bij verschil van mening tussen een lid en de expositiecommissie beslist het bestuur na het aanhoren
van de verschillende partijen. Gaat het om een bestuurslid, dan neemt het bestuur zonder hem/haar
een beslissing.

