
Afspraken met betrekking tot exposities Oog en Optiek 

 

Procedure voor exposities: 

1. Oproep voor aanleveren van foto's voor een expositie vanuit de expositiecommissie, incl. 
afspraken voor aanleveren 

2. Inzending van foto's door leden 

3. Selectie van foto's door de selectiecommissie uit de ingezonden foto's. De 
selectiecommissie kiest de best bij elkaar passende foto's zoals die geschikt wordt geacht 
voor het thema van de expositie en passend in de expositieruimte. Hierbij wordt ook een 
keuze gemaakt voor grootte en uitvoering (type lijst, passe-partout, type afdruk etc.).  

4. Het tijdig aanleveren van het fotomateriaal door de inzenders volgens specificatie; de 
aanleverdatum wordt tijdig gecommuniceerd in overleg met de expositiecommissie. 

5. Het inrichten van de expositie vanuit de expositiecommissie. 

 

Expositiecommissie 

De expositiecommissie draagt zorg voor het goed verlopen van de expositie. Zij maakt de 
agenda en maakt deze kenbaar aan de leden. Daarbij draagt zij zorg voor: 

• Het tijdig bekendmaken van op handen zijnde exposities 
• Het regelen van een inlevermoment, en de wijze waarop de foto’s moeten worden 

aangemeld 
• Het instellen van een selectiecommissie 
• Het tijdig verzamelen van de in te leveren werken 
• Het vervoer naar de expositieplek 
• Het ophangen van de foto’s 
• Eventuele festiviteiten bij opening en sluiting 
• Het ontmantelen van de expositie 

 

Selectiecommissie 

De selectiecommissie bepaalt welke foto’s in welk formaat moet worden aangeleverd. 
Daarbij wordt uitgegaan van standaardvergrotingen op papier (dus niet op speciale dragers). 
De selectiecommissie is vrij om te kiezen binnen het aangeboden werk. 

Indien de selectiecommissie speciale afdrukken wil ophangen (b.v. afdrukken op aluminium 
of Dibond), óf reguliere lijsten groter dan 70x100cm (dit formaat heeft de club zelf in 
eigendom), kan de inzender worden gevraagd, echter niet verplicht om de kosten hiervan te 
dragen. Als de inzender de kosten voor de speciale afdruk niet wil dragen, moet in overleg 
een andere oplossing worden gevonden. 



Exposanten 

De indiener van foto’s voor een expositie dient zich te realiseren dat er kosten aan zijn 
verbonden wanneer één of meerdere foto’s worden geselecteerd. De vereniging draagt niet 
bij aan de kosten van een te exposeren werk in welke vorm dan ook. 

De kosten bestaan uit het maken van de afdrukken, het maken van passende passe-partouts 
en lijsten. 

Voor afdrukken die de standaard maat van 40 x50 of 40 x 60 cm te boven gaan stelt de 
vereniging lijsten beschikbaar voor de duur van de tentoonstelling. 

Omwille van de eenheid kiezen wij voor aluminiumlijsten met een smalle rand en standaard 
glas. Voor de passe-partouts wordt gebruik gemaakt van kleurnummer 9224. 

 

Afwijkingen op bovenstaande afspraken 

 Als een expositie wordt aangekondigd zullen de hierboven genoemde afspraken worden 
vermeld bij de oproep, of zal hiernaar worden verwezen. Wanneer bij een expositie  
toegevoegde voorwaarden of afwijkingen van bovengenoemde afspraken gelden zullen deze 
vooraf worden vermeld.  

 


