
 
 

 



 

 

Doel en thema: 

 
Artikel 1 
De fotowedstrijd is een onderdeel van een drieledig project rond molens in Oost-Vlaanderen:  

Oost-Vlaamse Molens Verbeeld. Inventariseren van de  nog actieve wind- water- en 
rosmolens die de provincie nog rijk is . Onder het motto, ‘Focus op molens!’ wil Oost-
Vlaamse Molens vzw een up-to-date data- en fotobestand aanleggen. De beste foto’s 
worden in 2021 getoond op een tentoonstelling. Het te exploreren terrein wordt afgebakend 
tot molens binnen de provincie Oost-Vlaanderen. 
 

Als thema werd gekozen: ‘Focus op molens!’ 
 

Alle foto’s dienen te worden genomen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen,  
in  2020. De foto’s dienen gemaakt te zijn tussen 01 juli 2020 en 31 december 2020. Alle 
foto's moeten geüpload worden voor 15 januari 2021 om deel te kunnen nemen.  
Foto's bevatten geen watermerk, noch enige tekst toegevoegd door de deelnemer. 
 

De foto’s mogen in geen geval reeds eerder zijn gepubliceerd, onder welke vorm ook.  

 

Deelnemers 

 
Artikel 2 
Iedereen met een goede kijk op molens kan deelnemen. 

 

Praktische gegevens. 

 
Artikel 3 
Toegelaten foto’s kunnen zijn: zwart-wit of  kleurenfoto ’s. Maximum 3 foto’s  per deelnemer.  

 

Artikel 4 
Een correct  en volledig ingevuld deelnameformulier is vereist, en te verkrijgen via de 
website http://www.vlaamsemolens.com/molenfotografie    
Registratie voor de wedstrijd met een actief e-mailadres is noodzakelijk zodat we ten allen 
tijde contact kunnen nemen na de jurering, of op enig ander ogenblik. 

 

Artikel 5 
De foto's moeten voorzien zijn van de juiste naamgeving en informatie/metadata om te 
identificeren over welke molen(s) het gaat en waar de foto genomen is. 
 
Aandachtspunten bij het versturen van de foto’s. 
Duid aan welke molen er op je foto staat. 
Zorg er voor dat de ingezonden digitale copieën van de fotos in maximum XVGA (3000 
pixels, langste zijde) formaat zijn. 
 
 
Maak filenamen niet langer dan 16 karakters (zonder de .JPG extensie). 

- Het eerste karakter moet een W (watermolen), S (stenen molen), H (houten molen) of 
R (rosmolen) zijn. 

RRReeegggllleeemmmeeennnttt   fffoootttooowwweeedddssstttrrriiijjjddd   222000222000,,,      gggeeeooorrrgggaaannniiissseeeeeerrrddd   dddoooooorrr   vvvzzzwww   OOOooosssttt---

VVVlllaaaaaammmssseee   MMMooollleeennnsss,,,   iiinnn   sssaaammmeeennnwwweeerrrkkkiiinnnggg   mmmeeettt   MMMooolllaaa...            dddddd:::   000111///000777///222000222000   

http://www.vlaamsemolens.com/molenfotografie


- Het tweede karakter moet een “_” (underscore) zijn. 
- Het derde, vierde en vijfde karaker bestaat uit letters (bij voorkeur uw initialen). 
- Het zesde, zevende en achtste karakter moet een willekeurig getal vormen. 
- Het negende karakter moet een “_” (underscore) zijn. 
- Het tiende karakter, moet het volgnummer van de foto zijn (dus hetzij 1,2 of 3) 
- Het elfde  karakter moet opnieuw een “_” (underscore) zijn. 
- Karakters twaalf tot zestien kan u vrij kiezen, maar hou het eenvoudig.. 

 
Voorbeeld :  H_EDS567_1_aalst.jpg 
  

Het deelnameformulier dien je samen met je foto(s) te mailen naar 
fotografie@vlaamsemolens.com . Je vindt het blanco formulier op de website 
http://www.vlaamsemolens.com/molenfotografie  , in .DOC, .DOCX en .ODT formaten. Je 
mag het naar keuze in een van deze formaten invullen en insturen. 
 
OPGELET: Bewaar de hoge resolutie originelen van je werk. Indien een foto wordt 
genomineerd voor de tentoonstelling achteraf, dien je ons die later in hoge resolutie met DPI 
300 te bezorgen voor een afdruk.  
 

Alle inzendingen dienen toe te komen, uiterlijk op 15 januari 2021.  

 

Auteursrechten . 

 
Artikel 6 
Alle geüploade foto's zijn door de deelnemer zelf genomen.Het is duidelijk dat enkel origineel 
werk wordt aanvaard. Betwistbare foto’s, om redenen van bijv. plagiaat of vervalsing, worden 
uitgesloten.  Het is niet toegestaan om werk van anderen te gebruiken.  
Vraag expliciet toestemming aan de eigenaar/molenaar als je binnen in de molen foto's wilt 
maken.  Ook wanneer je privéterrein moet betreden om een molen te kunnen fotograferen 
moet je eerst toestemming vragen aan de eigenaar. Laat ze dan even weten dat de foto kans 
maakt om op een tentoonstelling in Ename te worden getoond.  
 

Artikel 7 
De deelnemers verklaren zich akkoord met dit reglement en met de beslissingen van de jury. 

 

Beoordeling 

 
Artikel 8 
De jury zal bestaan uit deskundige leden van de vzw Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigers 
van Mola en tenminste een professionele fotograaf. 

 

Artikel 9 
De foto’s worden anoniem beoordeeld, op basis van volgende criteria: Originaliteit, relevantie, 
fototechnische kwaliteit en esthetische kwaliteit. 
De jurering van de inzendingen gebeurt op uniforme lage resolutie ingezonden digitale files, 
in goede projectieomstandigheden. We doen de grootste inspanning om ingezonden werk op 
de best mogelijke manier weer te geven. Voeg geen zichtbare tekstelementen toe in of 
buiten het beeld. Stuur ons geen composietbeelden of fotomontages, want die komen niet in 
aanmerking. 
 

 
Artikel 10 
De jury beslist geheim. Elke correspondentie met de jury is verboden. 

mailto:fotografie@vlaamsemolens.com
http://www.vlaamsemolens.com/molenfotografie


Elk lid van de jury heeft één stem.  Bij gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter 
doorslaggevend.  
Er worden drie bekroningen toegekend (hoogste scores), en daarnaast worden nog een 
aantal waardevolle foto’s genomineerd, die in aanmerking komen voor een te houden 
tentoonstelling 2021. Bekroonde deelnemers ontvangen hiervan een certificaat. 
 
Beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. Zaken die aanleiding kunnen geven tot 
betwisting en niet in dit reglement zijn opgenomen, worden door de inrichters zelf beslecht.  

 

Prijzen – bekendmaking - tentoonstelling. 

 
Artikel 11 
Er zal een prijzenpakket voorzien zijn te verdelen over de laureaten. De hoofdprijs en 
‘Runner up’ prijzen bestaan uit geld- en naturaprijzen. De jury houdt zich het recht voor de 
prijzen niet uit te reiken, bij onvoldoende kwaliteit. 

  

Artikel 12 
De uitslag van de wedstrijd, evenals datum en plaats van de prijsuitreiking worden 
geafficheerd via de website van Oost-Vlaamse Molens vzw. 
http://www.vlaamsemolens.com/molenfotografie    
Laureaten , eervolle vermeldingen en geselekteerden worden persoonlijk op de hoogte 
gebracht van de uitslag en uitgenodigd op een receptie.   
 

Artikel 13 
Tentoonstelling: 
Oost-Vlaamse Molens vzw staat zelf in voor het uniform afdrukken van foto’s voor de 
tentoonstelling. Daartoe moeten deelnemers ons uiteraard hoge resolutie files van hun foto’s 
kunnen bezorgen. Hou dat voor ogen bij de verwerking van je inzending. (300 dpi, formaat 
40 x 60).  Bij de opening van de tentoonstelling kunnen een aantal bijkomende foto’s ook in 
doorlopende projectie worden gepresenteerd.  Als deelnemer ontvang je hiervoor uiteraard 
een uitnodiging. 
 
Gedurende een periode van enkele weken zullen de foto’s worden tentoongesteld, 
toegankelijk voor het publiek. Seizoen 2021.  

 

GDPR en Aansprakelijkheid  

 
Artikel 14 
Iedere deelnemer verklaart, op straffe van uitsluiting,dat hij/zij de enige en originele auteur 
en volledig rechthebbende is van de ingezonden werken, dat het hier om origineel werk gaat 
en niet om reproducties of kopieën van bestaande werken. 
Elke deelnemer garandeert over alle vereiste toelatingen te beschikken van de eventuele 
afgebeelde personen of van de eigenaars van de gefotografeerde objecten, goederen. 
Alle copyrights van de foto’s blijven voorbehouden aan de eigenaar/fotografen. Afdrukken 
van de foto ’s genomen door de deelnemers zijn eigendom van vzw Oost-Vlaamse Molens. 
Deze werken kunnen worden gereproduceerd in een catalogus, tentoongesteld voor een  
publiek, gebruikt op een website.  
Je behoudt als fotograaf het volledige gebruiksrecht van je beelden. 
De laureaat verleent echter het recht aan Oost-Vlaamse Molens vzw  om de ingezonden 
werken, zonder vergoeding,  te reproduceren en te gebruiken in de eigen publicaties en op 
de website van de vereniging, zowel in fotografisch-, gedrukt-,  als in digitaal-, of 
electronisch- formaat.  
 

http://www.vlaamsemolens.com/molenfotografie


 
 
Artikel 15 
Oost-Vlaamse Molens vzw  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of 
beschadiging van de ingezonden werken. Zij zal de foto’s nooit aan andere organisaties 
afstaan, noch doorgeven aan derden. Publicaties en reproducties  zullen steeds met 
vermelding  van het copyright, en de naam van de auteur gebeuren. 
 
Oost-Vlaamse Molens vzw aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke 
inbreuken op de auteursrechten van derden. Door zijn inzending vrijwaart de deelnemer 
Oost-Vlaamse Molens vzw van alle mogelijke aanspraken van derden terzake.  
 

Artikel 16 
Dit reglement is verkrijgbaar als PDF document. Het deelnameformulier kan als ODT, DOCX 
of DOC worden bekomen. 

  



     

 
 

Deelnemingsformulier: Fotowedstrijd: Focus op Molens!  
     

IDENTIFICATIE 

Naam en voornaam:   …   …  …   …   …   …   …  …   …   …  …   …  …   …   … 

Email:   …   …  …   …   …    …   …  …   …   …  …   …  …   …   … 

Aantal fotos:   …                                  

Uw adres, Straat:   …   … …   …    …   … Nr   … Postnr:  …   …    Gemeente:   …   …  …  

 

FOTO 1  FILENAAM:    ... .... .... .... ... …   …  …    …  …  …  …  … .JPG 

Titel:  (optioneel) …   …  …   …   … 

Locatie: …   …  …   …   …                   Datum opname:   …   …  …   …   …   

Info:  (optioneel)   …   …  …   …   …    …   …  …   …   …  

…   …  …   …   …    …   …  …   …   …    …   …  …   …   … 

 

FOTO 2  FILENAAM:    ... .... .... .... ... …   …  …    …   …   …   …  .JPG 

Titel:  (optioneel) …   …  …   …   … 

Locatie: …   …  …   …   …                    Datum opname:   …   …  …   …   …   

Info:  (optioneel)   …   …  …   …   …    …   …  …   …   …  

…   …  …   …   …    …   …  …   …   …    …   …  …   …   … 

 

FOTO 3  FILENAAM:    ... .... .... .... ... …   …     …   …   … …   … .JPG 

Titel:  (optioneel) …   …  …   …   … 

Locatie: …   …  …   …   …                     Datum opname:   …   …  …   …   …   

Info:  (optioneel)   …   …  …   …   …    …   …  …   …   …  

…   …  …   …   …    …   …  …   …   …    …   …  …   …   … 

 

 

 

E-mail dit formulier, samen met de fotobestanden naar : 

fotografie@vlaamsemolens.com  

mailto:fotografie@vlaamsemolens.com

