
 Adres: Elftkolk 31, 8017 NX Zwolle

 

 

Aanmeldingsformulier wedstrijd 

 

Zie verder randvoorwaarden waar de deelnemers aan moeten voldoen op de website: 

https://destadverbeeldt.nl 

 

Aanmeldingsformulier wedstrijd foto De Stad Verbeeldt voor professionals en amateurs

Categorie 

Inzending voor de maand 

Naam inzender 

Straatnaam 

Postcode en woonplaats 

Bereikbaarheid e-mail 

Bereikbaarheid telefoon (privé) 

Geboortedatum 

Titel Foto 

Datum Foto 

Akkoord randvoorwaarden fotowedstrijd (*)

Korte beschrijving foto 

(maximaal 20 woorden): Arial lettertype 11

Toelichting waarom deze persoon/personen 

van bijzondere betekenis zijn voor jou of 

hun omgeving en waarom jij deze persoon 

of personen gekozen hebt. 

 

 

(+) de thema’s van de maanden juli, augustus, september, oktober 202

(#) zie bij randvoorwaarden wat er onder unieke code wordt verstaan op onze website

(*) het ondertekende formulier voor 

wedstrijd@destadverbeeldt.nl, onderwerp wedstrijd De Stad Verbeeldt 

programmamanager De Stad Verbeeldt.
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Aanmeldingsformulier wedstrijd De Stad Verbeeldt  in tijden van corona. 

Zie verder randvoorwaarden waar de deelnemers aan moeten voldoen op de website:  

foto De Stad Verbeeldt voor professionals en amateurs

o Professional 

o Amateur 

o Mei 2020: Liefde in tijden van corona

o Juni 2020: De stilte voorbij 

o Juli 2020 (+): 

o Augustus 2020 (+): 

o September 2020(+): 

o Oktober 2020 (+): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkoord randvoorwaarden fotowedstrijd (*) Handtekening: 

Arial lettertype 11 

Toelichting waarom deze persoon/personen 

van bijzondere betekenis zijn voor jou of 

hun omgeving en waarom jij deze persoon 

Toelichting: 

 

 

 

(+) de thema’s van de maanden juli, augustus, september, oktober 2020 worden later bekend   gemaakt.

(#) zie bij randvoorwaarden wat er onder unieke code wordt verstaan op onze website.  

voor de 1
e
 van de maand in 2020 versturen met de bijbehorende foto

onderwerp wedstrijd De Stad Verbeeldt – maand 2020 t.a.v. Fieke van ’t Riet, 

programmamanager De Stad Verbeeldt. 

 

de_stad_verbeeldt  

 

foto De Stad Verbeeldt voor professionals en amateurs 

: Liefde in tijden van corona 

0 worden later bekend   gemaakt.  

 

met de bijbehorende foto naar: 

t.a.v. Fieke van ’t Riet, 



 Adres: Elftkolk 31, 8017 NX Zwolle

 

 

 Voorwaarden en criteria vakjury De Stad Verbeeldt voor foto 

 tijden van corona. 

 De deelnemer geeft de Stichting De Stad Verbeeldt 

publiceren voor communicatie uitgaven van Stichting De Stad Verbeeldt in de meest brede zin, zowel print 

als elektronisch, met bronvermelding fotograaf.

 De unieke code van de foto bestaat uit: de 1

geboortejaar en de maand van de inzending (bijvoorbeeld Vierhouten geboren 20 februari 2001 wordt: 

Vier20022001_mei20) 

 De inzender is zelf verantwoordelijk voor het inzenden van de foto

beelden en aansprakelijkheid. 

 De foto mag niet het kenmerk dragen van reclame voor bepaalde producten.

 De foto, die ingezonden wordt per maand, is gemaakt in de maand rond het thema.

 Stichting De Stad Verbeeldt draagt zorg voor het vertonen van

vakjury. 

 De inzender geeft bij het inzenden van de foto aan akkoord te gaan met deze voorwaarden door zijn 

handtekening te zetten op het aanmeldingsformulier.

 De deelnemer geeft toestemming om de foto 

via website, Facebook, Instagram.

 De deelnemer geeft toestemming om de foto 

Verbeeldt voor professionals en amateurs 

en culturele instellingen in Zwolle. Dit is afhankelijk van de maatregelen van kabinet en RIVM.

 Het copyright van de foto is belegd bij de deelnemer van de wedstrijd De Stad Verbeeldt

Jurering 

 Inzendingen worden beoordeeld op creativiteit, authenticiteit en inhoudelijke aansluiting bij het thema 

Stad Verbeeldt van de maand. 

 De vakjury hanteert een beoordelingsformulier.

 Over de uitslag van de vakjury wordt niet gecorrespondeerd.

 De uitslag van de 1
e
 prijs van de Foto van de Maand wordt voor de 15

de deelnemers. Zo ook de 2
e
 en 3

online platform van De Stad Verbeeldt.

Vakjury 

De vakjury bestaat uit: Gertjan Aalders, docent Journalistiek Windesheim en voorzitter vakjury De Stad 

Verbeeldt, Bert Janssen, fotograaf en docent Foto Vakschool Apeldoorn en Amsterdam en Gerlinde Schrijver, 

fotograaf en winnares Zilveren Camera 2018 

De vakjury kan aangevuld worden met fotografen en deskundigen op het gebied van fotografie

De vakjury selecteert de ingezonden foto’s op basis de randvoorwaarden en criteria.

De vakjury zal een korte toelichting opstellen per maand, waarin zij de k

van de Maand, de 2
e
 en 3

e
 prijs en overige geselecteerde foto’s zullen verantwoorden.

 

Programmamanagement: De Stad Verbeeldt, Fieke van ’t Riet, programmamanager

06 22218109 

Elftkolk 31, 8017 NX Zwolle/https://destadverbeeldt.nl destadverbeeldt

Voorwaarden en criteria vakjury De Stad Verbeeldt voor foto in 

 

De deelnemer geeft de Stichting De Stad Verbeeldt toestemming om de foto rechtenvrij te mogen 

publiceren voor communicatie uitgaven van Stichting De Stad Verbeeldt in de meest brede zin, zowel print 

als elektronisch, met bronvermelding fotograaf. 

De unieke code van de foto bestaat uit: de 1
e
st vier letters achternaam, geboortedatum, geboortemaand en 

geboortejaar en de maand van de inzending (bijvoorbeeld Vierhouten geboren 20 februari 2001 wordt: 

De inzender is zelf verantwoordelijk voor het inzenden van de foto in verband met privacy v

mag niet het kenmerk dragen van reclame voor bepaalde producten. 

De foto, die ingezonden wordt per maand, is gemaakt in de maand rond het thema. 

Stichting De Stad Verbeeldt draagt zorg voor het vertonen van de geselecteerde beeldverhalen door de 

De inzender geeft bij het inzenden van de foto aan akkoord te gaan met deze voorwaarden door zijn 

handtekening te zetten op het aanmeldingsformulier. 

De deelnemer geeft toestemming om de foto te exposeren op het online platform van De Stad Verbeeldt 

via website, Facebook, Instagram. 

De deelnemer geeft toestemming om de foto te mogen exposeren tijdens de expositie van 

Verbeeldt voor professionals en amateurs na 1 september 2020 in publieke ruimten of m

en culturele instellingen in Zwolle. Dit is afhankelijk van de maatregelen van kabinet en RIVM.

is belegd bij de deelnemer van de wedstrijd De Stad Verbeeldt

Inzendingen worden beoordeeld op creativiteit, authenticiteit en inhoudelijke aansluiting bij het thema 

 

De vakjury hanteert een beoordelingsformulier. 

Over de uitslag van de vakjury wordt niet gecorrespondeerd. 

prijs van de Foto van de Maand wordt voor de 15
e
 van de maand bekend gemaakt aan 

en 3
e
 prijs en overige geselecteerde fotobeelden (10 – 12 foto’s

online platform van De Stad Verbeeldt. 

aat uit: Gertjan Aalders, docent Journalistiek Windesheim en voorzitter vakjury De Stad 

Verbeeldt, Bert Janssen, fotograaf en docent Foto Vakschool Apeldoorn en Amsterdam en Gerlinde Schrijver, 

fotograaf en winnares Zilveren Camera 2018 – Internationaal – enkel. 

De vakjury kan aangevuld worden met fotografen en deskundigen op het gebied van fotografie

De vakjury selecteert de ingezonden foto’s op basis de randvoorwaarden en criteria. 

De vakjury zal een korte toelichting opstellen per maand, waarin zij de keuze van de geselecteerde 1

prijs en overige geselecteerde foto’s zullen verantwoorden. 

De Stad Verbeeldt, Fieke van ’t Riet, programmamanager, info@destadverbeeldt.nl
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rechtenvrij te mogen 

publiceren voor communicatie uitgaven van Stichting De Stad Verbeeldt in de meest brede zin, zowel print 

s achternaam, geboortedatum, geboortemaand en 

geboortejaar en de maand van de inzending (bijvoorbeeld Vierhouten geboren 20 februari 2001 wordt: 

in verband met privacy van getoonde 

 

de geselecteerde beeldverhalen door de 

De inzender geeft bij het inzenden van de foto aan akkoord te gaan met deze voorwaarden door zijn 

het online platform van De Stad Verbeeldt 

e mogen exposeren tijdens de expositie van De Stad 

na 1 september 2020 in publieke ruimten of maatschappelijke 

en culturele instellingen in Zwolle. Dit is afhankelijk van de maatregelen van kabinet en RIVM. 

is belegd bij de deelnemer van de wedstrijd De Stad Verbeeldt 

Inzendingen worden beoordeeld op creativiteit, authenticiteit en inhoudelijke aansluiting bij het thema De 

van de maand bekend gemaakt aan 

12 foto’s) voor het 

aat uit: Gertjan Aalders, docent Journalistiek Windesheim en voorzitter vakjury De Stad 

Verbeeldt, Bert Janssen, fotograaf en docent Foto Vakschool Apeldoorn en Amsterdam en Gerlinde Schrijver, 

De vakjury kan aangevuld worden met fotografen en deskundigen op het gebied van fotografie. 

euze van de geselecteerde 1
e
 prijs Foto 

info@destadverbeeldt.nl, 


