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Doel  Foto Nationaal (FN) is een fotosalon met het beste seriematige 
fotowerk van Nederlandse vrijetijdsfotografen. 

Doelgroepen  De door de afdelingen voorgedragen kandidaten, de actieve leden van de
landelijke groepen die als zodanig op 1 januari van dat jaar bekend zijn 
bij de ledenadministratie en de leden met de bondstitels Honorair-, 
Uitstekend- of Topfotograaf Brons/Zilver/Goud. Eveneens ontvangen de 
‘geselecteerden’ en de eervolle vermeldingen’ van de laatst gehouden 
salon de uitnodiging tot deelname.

Deelname  Deelname aan deze fotosalon is uitsluitend mogelijk op uitnodiging.
 Er wordt deelgenomen met een serie van vijf foto’s, waartussen een 

samenhang bestaat.

Nominaties  Een Afdelingsbestuur kan, middels voorselectie, een aantal leden 
nomineren voor deelname.

 Deze aantallen variëren met het aantal leden in de afdeling en worden 
jaarlijks in februari aan de afdelingen bekend gemaakt.

Verdere beperkende 
bepalingen

 Inzendingen die niet voldoen aan een complete fotoserie “vijf met 
samenhang” geschikt voor opname in Foto Nationaal en/of die niet
voldoen aan de andere eisen uit dit reglement worden door de 
coördinator onder opgaaf van redenen uitgesloten van deelname.

 Bij uitsluiting van een inzending zal de coördinator contact 
opnemen met de inzender, zodat een correctieve aanpassing 
gemaakt kan worden, dan wel de inzending kan worden 
teruggetrokken. De inzender krijgt hiervoor ten hoogste vijf 
werkdagen de tijd maar niet later dan 15 augustus.

 De voorzijde van het ingezonden werk mag niet de naam van de 
maker bevatten, noch de naam van de club. Op de toelichting mag
eveneens geen naam voorkomen.

Club of individueel  individueel

Analoge technieken  Het inleveren van de foto’s gaat voor iedereen op dezelfde manier.
 Bij de presentatie van de geselecteerde werken kan een met redenen 

omkleed verzoek worden ingediend om af te wijken van de voorgestelde 
presentatie indien door de gebruikte techniek er geen fotoprint en/of 
digitaal bestand aangeleverd kan worden.

Aanvullende eisen  De ingezonden beelden (of een uitsnede daarvan) mogen slechts 
eenmalig worden ingezonden naar deze salon van de Fotobond.

 Ingezonden foto’s mogen vrije maatverhoudingen hebben. Indien de 
inzending in aanmerking komt voor een beeldafdruk op kosten van de
sponsor zal de beeldverhouding 1x1, 2x3,3x2 of 9x3 (panorama) 
moeten hebben, bij afwijkende beeldverhoudingen zal er een witte of 
zwarte balk verschijnen op de afdruk. 

Aantal foto's  De inzending bestaat uit een samenhangende serie van vijf beelden

Minimum aantal foto's  n.v.t.

Aantal leden 
selectiecommissie

 Op voordracht van de coördinator wordt een selectiecommissie benoemd
van drie personen. 

 Het Dagelijks Bestuur zal een voorzitter van de selectiecommissie 
benoemen. 

 De voorzitter heeft geen stemrecht. 
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Eisen 
selectiecommissie

 De selectiecommissie bestaat uit personen die – bij voorkeur - niet zijn 
aangesloten bij de Fotobond.

Publicatierecht 
/auteursrecht *)

 De fotografen dienen alle auteursrechten op de ingezonden foto's te 
bezitten en dienen de Fotobond en/of de organisatoren te vrijwaren 
van elke eventuele aanspraak door derden.

 De foto's zullen door de Fotobond 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 plaats vinden. 
 Een selectie van foto's kan worden geplaatst in het blad ‘In Beeld’ of 

‘In Beeld Online’, jaarboeken en andere overzichten van de Fotobond
 Deelnemers aan deze Salon Foto Nationaal verklaren zich door 

deelname akkoord met dit reglement. 
 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de 

Taakgroep Wedstrijden en Exposities, al dan niet in overleg met de 
betrokkenen. 

Periode  Eens per jaar 

Verantwoordelijkheid  Taakgroep Wedstrijden en Exposities 

Coördinatie  Coördinatie vindt plaats door de taakgroep Wedstrijden en Exposities. De
taakgroep zal hiertoe een verantwoordelijke coördinator aanwijzen.

Toelichting  Bij dit reglement hoort een toelichting die wordt vastgesteld door de 
taakgroep Wedstrijden en Exposities

*)Auteursrecht

Fotografen die een foto willen inzenden dienen te beschikken over het auteursrecht van die inzending. De foto 
moet een eigen intellectuele schepping zijn, die met een origineel of creatief karakter is gemaakt en waarvan 
het auteursrecht niet is overgedragen. 

Als bijvoorbeeld een portret in opdracht is gemaakt, dient u te beschikken over de toestemming van de 
geportretteerde. Zo ook als de afgebeelde persoon een redelijk belang – bijv. een privacy- of financieel belang 
heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten. Indien minderjarigen herkenbaar in beeld zijn 
gebracht, dient de fotograaf toestemming van de betreffende ouders te hebben voor publicatie.
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