Jurering voor (club of andere) tentoonstellingen
- Punten vooraf aan de jurering te bepalen door het bestuur.
Hoeveel foto’s kunnen worden geplaatst.
Hoeveel leden doen er mee, dit moet ruim van te voren bekend zijn.
Hoeveel foto’s mag een lid inleveren.
Uitgangspunt is dat ieder lid evenredig vertegenwoordigd is, het bestuur geeft
hiervoor een richtlijn.
- Richtlijnen voor de jury
De jury bestaat uit 6 personen.
Één van de juryleden is voorzitter, hij let op de gang van zaken en maakt een
jureringverslag. De voorzitter uit de jury rouleert, de jury houdt dit zelf bij. Dit wordt
vermeld in het verslag
De jury voorzitter stemt niet mee behalve bij de foto van een ander jurylid. Deze
onthoudt zich van stemming bij zijn eigen foto.
Indien de jury dat nodig vindt kunnen meerdere selectierondes worden gehouden.
Indien blijkt dat de jurering middels punten geven moet worden gedaan houdt de
voorzitter ook de puntentelling bij. (zie regels voor puntentelling)
De jury kiest van ieder lid het door het bestuur bepaalde aantal foto’s.
De jury let hierbij op de techniek en de presentatie.
Mocht er van één van de leden, in de ogen van de jury, geen van de foto’s
tentoonstelling waardig zijn, dan neemt de voorzitter van de jury contact op met de
fotograaf. Dit om de presentatie te verbeteren. Indien het lid het hiermee niet eens is
en zich bij de inzending houdt, dan is het oordeel van het clubbestuur bindend. De
jury motiveert haar keuze in het jureringverslag.
Het verslag wordt ingeleverd bij de secretaris van de vereniging.
Jurering voor de fotowedstrijden waar de foto’s AFV Blerick
vertegenwoordigen (bv Bondsfotowedstrijd)
- De regels worden bepaald door de wedstrijdorganisatie
De jury houdt zich aan de regels bepaald door de wedstrijdorganisatie.
Het bestuur inventariseert welke en hoeveel leden mee doen en bepaald aan de
hand van het wedstrijdreglement hoeveel foto’s iedere fotograaf mag inleveren.
Richtlijnen voor de jurering
De jury probeert een reële verdeling van de fotografen te krijgen, indien dit door het
aantal niet haalbaar is kiest de jury de beste foto’s.
Indien blijkt dat de jurering middels punten geven moet worden gedaan houdt de
voorzitter ook de puntentelling bij. (zie regels voor puntentelling)
Indien de jury dat nodig vindt kunnen er meerdere selectierondes worden
gehouden.
Hierbij geldt dat van één fotograaf maximaal 2 foto’s mogen worden geselecteerd.

Als het aantal deelnemers niet voldoende is om aan het protocol te kunnen voldoen,
kan de jury hiervan afwijken.
De jury bestaat uit 6 personen
. Één van de juryleden is voorzitter, hij let op de gang van zaken en maakt een
jureringverslag. De voorzitter uit de jury rouleert, de jury houdt dit zelf bij. Dit wordt
vermeld in het verslag
De jury voorzitter stemt niet mee behalve bij de foto van een ander jurylid. Deze
onthoudt zich van stemming bij zijn eigen foto
De werkwijze voor de puntentelling is hieronder weergegeven.
De jury let hierbij op de techniek, motief/inhoud en de presentatie.
Van de jurering wordt verslag gemaakt door de voorzitter, dit verslag wordt
ingeleverd bij de secretaris van de vereniging.

Richtlijnen voor puntentelling (dit onderdeel is een herhaling)
De jury leden bepalen in overleg de manier van punten geven, en geven daarna
elke foto ter beoordeling het aantal punten.
De voorzitter doet de puntentelling.
Voor de eindbeoordeling worden de hoogste en laagste beoordeling niet
meegerekend. (zie eerste punt: de jury bepalen de manier ...)
De juryleden moeten zich terdege bewust zijn van het feit dat indien men te hoge
cijfers geeft dit in een later stadium van de jurering niet terug gedraaid kan worden.

Algemeen (niet opnemen in HHR of bijlage HHR)
De jury moet weten waarop ze moeten letten.
1.Wedstrijden en tentoonstellingen zijn er voor alle leden, de beladenheid moet er
van af gehaald worden, het is frustrerend als je wel inleverde maar nooit mee doet.
2.Duidelijke informatie verstrekking over de tentoonstellingen en wedstrijden door het
bestuur, data, tijden en do’s en don’ts.
3.Deze informatie moet meerdere malen worden herhaald.
4.Duidelijk aangeven of je mee doet aan een tentoonstelling of wedstrijd en dit dan
ook doen.
5.De juryvoorzitter is momenteel bij wijze van proef vast aangewezen, dit wordt
gehandhaafd tot de proefperiode eindigt direct na de Jaarvergadering van 2014. Dan
gaat de nieuwe regeling in en zal de jury gaan bestaan uit 6 personen en rouleert de
juryvoorzitter.
Het Bestuur
26 maart 2013

