Vrienden van Den Haag – reglement Fotowedstrijd
Jaarlijks organiseren de Vrienden een foto wedstrijd rond een nieuwe serie wenskaarten. Het
uitgeven van wenskaarten is een traditie, die terug gaat naar de beginjaren van de
vereniging. Resultaat zijn fraaie series fotokaarten, een gewild product voor onder andere
nieuwjaarswensen. Dankzij een goed netwerk van wederverkopers, en directe verkoop op de
dag van de Haagse Geschiedenis en in de Openbare Bibliotheek, leverden de wenskaarten
een mooie bijdrage aan de verenigingskas.
De afgelopen jaren hebben wij de verkoop echter zien dalen. Het “nieuwe normaal” gaat naar
verwachting ook niet bijdragen aan de mogelijkheden tot directe verkoop. Ondertussen
hebben wij dan ook een relatief grote voorraad wenskaarten. Reden voor het bestuur om te
besluiten dit jaar geen nieuwe wenskaarten te laten maken. Daarmee dreigt ook de
traditionele westrijd te vervallen. Tijd dus voor een nieuwe focus.
Wij nodigen u uit uw karakteristieke beeld van Den Haag fotografisch vast te leggen en aan
ons toe te sturen. Een deskundige jury zal zich over de inzendingen buigen. Zes winnende
foto’s zullen op de middenpagina van de nummers van Ons Den Haag in 2021 gepubliceerd
worden. In het vak wordt dat wel een ‘centerfold’ genoemd.
Vóór 1 september 2020 kunt u maximaal 15 foto’s insturen.
De voorwaarden voor deelname zijn:
1. U bent lid van de vereniging Vrienden van Den Haag en hebt de foto’s zelf gemaakt.
2. U stelt de foto’s om niet ter beschikking van de vereniging voor het maken van een
wenskaart
3. De foto toont een typisch, herkenbaar Haags onderwerp: een stadsgezicht,
monument, markant gebouw, straat of plein, herkenbaar groen, strandgezicht enz.
4. U levert uw opname(n) bij voorkeur digitaal aan. Houdt rekening met de afmetingen
van de midden pagina (29,7 bij 42 cm)
5. U voegt de beschrijving van de foto bij met de door u voorgestelde titel.
6. Uw foto’s dient u vóór 1 september 2020 in te zenden o.v.v. uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer aan prencommunicatie@vriendenvandenhaag.nl
7. U gaat accoord met de licentie voorwaarden (zie hieronder)

Licentie voorwaarden
Door deel te nemen aan de wedstrijd stellen de deelnemers (makers) hun foto’s beschikbaar
aan de Vrienden onder een Creative Commons Licentie CC BY SA 4.0. De licentie beperkt
zich nadrukkelijk tot gebruik door de Vrienden, zoals hiervoor omschreven.
Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie en geen
vervanging van de volledige licentie.
De volledige licentie is in te zien op: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Vrijwaring.
De Vrienden zijn vrij om:
 het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of
bestandsformaat
 het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Onder de volgende voorwaarden:
Naamsvermelding — De Vrienden dienen de maker van het werk te vermelden, een link naar
de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. De Vrienden mogen dat op
redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever
instemt met je werk of je gebruik van het werk.
GelijkDelen — Als de Vrienden het werk hebben geremixt, veranderd, of op het werk hebt
voortgebouwd, moeten zij het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als
het originele werk.
Geen aanvullende restricties — De Vrienden mogen geen juridische voorwaarden of
technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te
doen wat de licentie toestaat.

