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Expositiereglement AFV de Veluwe  
 
In dit reglement zijn de regels vastgelegd, waaraan leden en de door hen ter expositie aangeboden 
foto’s moeten voldoen. 
 
Wie kan er meedoen? 
Alle leden, die hun contributie voor het lopende jaar hebben voldaan kunnen foto’s inleveren voor 
een expositie. 
 
Thema van de expositie 
Voorafgaand aan een expositie is het thema bepaald (door de expositiecommissie in samenspraak 
met de leden en het bestuur). Dit thema wordt vroegtijdig bekend gemaakt, zodat leden voldoende 
tijd hebben om foto’s te maken of te verzamelen uit hun archief. 
Tenzij anders voorgeschreven is de fotograaf vrij in de keuze voor zwart/wit- of kleurenfoto’s. 
 
Foto’s onderling bespreken 
In een aantal gevallen wordt de mogelijkheid geboden om ruim voorafgaand aan de expositie foto’s 
op de website te publiceren en hierop (positief kritische) opmerkingen van leden te ontvangen. Op 
basis hiervan kan een inzender besluiten welke foto’s hij/zij definitief instuurt voor de expositie. 
 
Inleveren foto’s 
Voor een per expositie vast te stellen datum moeten foto’s digitaal worden ingeleverd. Dit inleveren 
van maximaal 5 foto’s per lid gaat per mail (expositie@develuwe.net). Foto’s dienen in jpg-formaat 
te zijn en op maximale grootte om de beoordeling makkelijker te maken. 
Let erop, dat de bestandsnaam van de in te leveren foto’s bestaat uit: achternaam-nummer. 
 
Selectie van de foto’s 
De selectie van de foto’s wordt gedaan door de expositiecommissie aangevuld met twee per 
expositie opnieuw te kiezen leden. Uitgangspunt is dat de beste foto’s voor een expositie worden 
gekozen. Dat kan betekenen, dat van één of meerdere fotografen géén foto’s worden geselecteerd. 
Na de selectie krijgt ieder lid bericht of zijn/haar foto’s wel of niet in aanmerking komen voor de 
expositie en op welk formaat deze kan worden geëxposeerd. 
 
De uitspraak van de selectiecommissie is bindend. 
 
Eisen aan de te exposeren foto’s 
De foto mag niet beschadigd zijn. 
De foto moet opgeplakt zijn op fotokarton. 
De opgeplakte foto wordt achter passe-partout geëxposeerd. 
De foto’s worden geëxposeerd in clublijsten. 
 
Uitsluitend de volgende maten worden voor een expositie gehanteerd. 

Formaat Afmeting foto Afmeting lijst = 
buitenmaat passe-partout 

A3 30 x 45 cm 45 x 60 cm 
A2 40 x 60 cm 60 x 80 cm 

 
Afwijkende verhoudingen worden toegestaan op voorwaarde dat óf de lengte óf de breedte van de 
foto de genoemde maat heeft. 
Dus bv. vierkant A3 wordt 30 x 30cm, passe-partout maat wordt hierop aangepast en een afdruk op 
formaat 16:9 landscape wordt 25 x 45 cm met aangepast passe-partout. 
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Passe-partout 
Standaard worden foto’s geëxposeerd achter wit passe-partout (kleurnummer 9224). Eventueel kan 
voor een bepaalde expositie een andere kleur van het passe-partout worden bepaald. Dit wordt op 
tijd medegedeeld. 
De buitenmaten van het passe-partout zijn gelijk aan de maat van de lijst (zie tabel vorige pagina). 
 
Het passe-partout wordt zo gesneden, dat: 
 BIJ STANDAARD MATEN A2 en A3: 

Aan alle zijden een gelijke ruimte is (7,5 cm voor A3-formaat en 10 cm voor A2 formaat) 
 BIJ AFWIJKENDE FOTO-AFDRUKFORMATEN 

Bij foto-afdrukformaten, die afwijken van standaard A3 of A2 wordt in ieder geval 7,5 cm passe-
partout aan de bovenzijde aangehouden. Zo hangen alle foto’s op gelijke hoogte. 

 
Deze methode heeft voor standaardformaten het voordeel, dat een liggend of staande foto hetzelfde 
passe-partout kunnen gebruiken. 
 
Foto’s, die worden ingeleverd, welke niet voldoen aan de in het reglement gestelde eisen, kunnen 
alsnog worden geweigerd. 
 
Foto’s afdrukken 
Ieder lid kan de door hem/haar te exposeren foto’s laten afdrukken bij een fotograaf/afdrukcentrale 
van zijn/haar keuze. De keuze voor mat of glanzend afdrukken ligt bij het lid. 
 
Foto’s opplakken en achter passe-partout plaatsen 
Hier is het lid zelf voor verantwoordelijk. 
 
Afgedrukte foto’s inleveren 
De afgedrukte, achter passe-partout geplaatste en opgeplakte foto’s dienen op een clubavond voor 
de uiterlijke datum ingeleverd te worden. De foto’s worden in “onze” ruimte opgeslagen tot de 
expositie. 
 
Inlijsten en ophangen foto’s in expositieruimte 
De expositiecommissie verzorgt dit (eventueel met hulp van andere leden). Bij het inlijsten worden 
foto’s voor het glas geplaatst op onnodige reflectie te voorkomen. 
 
Ophalen foto’s na expositie 
De expositie zal ook worden ontmanteld door de expositiecommissie. Leden kunnen daarna hun 
foto’s afhalen op een clubavond. 
 
 
Passe-partout karton en opplakkarton zijn te koop bij o.a. Galerie Zuid, Molenweg 109, 6732 BK 
Harskamp (www.galeriezuid.nl). 
 
 
 
De expositiecommissie 
9 november 2022. 


