
Reglement    BENEVISIE 2017  

Organisatie: Kon Fotogroep Pallieter i.s.m. K.A.V.F., CvB en Stad Lier.  

  

Deze landoverschrijdende fotowedstrijd staat open voor alle amateurfotografen en 

fotografen in opleiding aan scholen of academie, woonachtig in de provincie Antwerpen 

alsmede alle leden van een fotoclub aangesloten bij KAVF of FgA.   

Onderstaand reglement is uitsluitend van toepassing voor bovenvermelde fotografen.  

  

1 Er zijn twee disciplines voorzien: monochrome foto en kleurenfoto.  

2 Het onderwerp is vrij. De auteur mag geen gelijkaardige beelden naar de twee 

disciplines inzenden.   

 Werken, reeds aanvaard in een vorige Brabo- of Benevisie-wedstrijd, mogen niet meer 

ingezonden worden OOK NIET IN EEN ANDERE DISCIPLINE.   

3 Alle fotografische procédés zijn toegelaten. Monochrome foto’s met één bijkomende 

kleur behoren tot de discipline kleurenfoto.  

4 De inzending moet fotografisch door de deelnemer zelf gemaakt zijn, op een 

fotografische emulsie of digitaal verworven. Het monteren van meerdere beelden op 

één drager is niet toegelaten.  

 Door zijn deelname verklaart en verzekert de deelnemer houder te zijn van de 

auteursrechten op het ingezonden werk. De deelnemer geeft de inrichters de toelating 

zijn werk gratis te reproduceren, volledig of gedeeltelijk, in de context van de 

tentoonstelling, meer bepaald in de saloncatalogus of een reproductie in lage resolutie 

in een K.A.V.F.-uitgave. De inrichters aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid 

voor mogelijke inbreuk op het auteursrecht.  

 Voor optimale kwaliteit van de catalogus vragen we om via WeTransfer een hoog resolutie 

file van ALLE ingezonden werken door te sturen naar Etienne Van Hees, 

wedstrijdcommissaris (etienne.vanhees2@telenet.be). Dit is uiteraard niet van 

toepassing voor analoog geproduceerde foto’s.  

5 Elke Belgische deelnemer mag per discipline maximum 2 (twee) werken inzenden.  

Dit naar analogie met het reglement van rayon BRABANT WEST.   

6 Het inschrijvingsgeld: € 6 per discipline en per deelnemer  

  GEEN CASH BETALING.  

  Het bedrag dient uitsluitend en vooraf gestort op de bankrekening van Fotogroep  

 Pallieter    Iban: BE53 2300 0021 6753  
   Bic: GEBABEBB  
   Fotogroep Pallieter  
   St . Margaretastraat 29, 2500  Lier  

  met vermelding: “BENEVISIE 2017, naam van auteur of club, aantal deelnemers PER 

discipline”.  

7 De foto’s dienen opgeplakt te worden op karton van middelmatige dikte, formaat 40 x 

50 cm, bij voorkeur onder passe-partout. Totale dikte (drager + foto) max 2,5 mm  

 De werken mogen zowel horizontaal (landscape mode) als verticaal (portrait mode) 

gepresenteerd worden.  

 De werken moeten onderaan rechts op de rugzijde voorzien zijn van een zelfklevende 

label. GEBRUIK UITSLUITEND DE KLEVERS: labels17.xls (voor MAC of PC) 

Hierop dienen in volgorde vermeld: naam van de auteur, zijn e-mailadres, desgevallend 

naam van de club en het KAVF-clubnummer, titel en volgnummer van de proef (zoals 

vermeld op het inschrijvingsformulier).  

  Deze labels kunnen via de website www.avf.be bekomen worden.  

 Auteurs of clubs, geen lid van K.A.V.F., vermelden duidelijk op hun inzending: “individuele 

deelnemer of niet-KAVF/clubnaam”.  



8 De foto’s kunnen afgegeven worden op de K.A.V.F.-vergadering van 13 september, of 

TEN LAATSTE op 13 september bezorgd bij:  

  Chris Discart, Hagenbroeksesteenweg 174, 2500 Lier.   

9 De inschrijvingsformulieren (1 ex. per discipline) moeten in het pak bij de foto’s gevoegd 

EN ook per e-mail verstuurd naar etienne.vanhees2@telenet.be.  

 Gebruik UITSLUITEND de formulieren:     FormMP17.xls 

en FormCP17.xls  

    Fotolabels:  labels17 voor MAC.xls of labels17 voor PC.xls.  

  Deze formulieren kunnen eveneens opgevraagd worden via de website www.avf.be.   

10 Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de wedstrijd een catalogus. De aanvaarde 

werken worden bedacht met een vignet.  

11 Per discipline worden 10 werken in volgorde geklasseerd, deze bekomen een diploma. 

De auteurs van de eerste 5 geklasseerde werken ontvangen bovendien een prijs.   

12 De wisselbeker ‘Van Deun - Van Erven’ wordt gewonnen door de club, lid van K.A.V.F. 

of aBW, met de hoogste score van drie verschillende leden bij de bekroonde werken, 

verspreid over de 2 disciplines.  

13 De beoordeling van de proeven geschiedt op zaterdag 23 september. De in België 

ingezonden werken worden door 3 juryleden van de Fotobond Afdeling Brabant-West 

gejureerd.   

  Voor de in Nederland ingezonden proeven gebeurt dit door 3 Belgische juryleden.  

 Per land worden 75 foto’s geselecteerd (monochrome + kleur).  

14 De organisatoren besteden de uiterste zorg aan de foto’s. Zij kunnen echter niet 

aansprakelijk gesteld worden voor verlies of eventuele beschadiging van de werken.  

15 Prijsuitreiking/Opening van Benevisie 2017 heeft plaats op zaterdag 28 oktober om 

15u. Prijsuitreiking in het Vredeberg, Vredebergstraat 12-14. Tentoonstelling 

Vleeshuis, Grote Markt 54, allebei te Lier 2500. Kaartje bijgevoegd.  

16 De werken zullen terugbezorgd worden op de K.A.V.F.-vergadering van 13 december 

2017 of, na afspraak per email naar chris.discart@telenet.be,  opgehaald bij Chris 

Discart, Hagenbroeksesteenweg 174, 2500 Lier   

17 Over alle niet-voorziene gevallen beslist de Benevisie-commissie.  

18 Door zijn deelname verklaart de auteur zich akkoord met dit reglement.  
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