
VBF-THEMAOPDRACHT 1 : SPELREGELS EN CHRONOLOGIE : 
 
Zondag 1 maart 2020 om 00:00:00 :  aankondiging van het thema op de website 
 

Inzendperiode (9 weken) 
Alle leden van de aangesloten clubs kunnen deelnemen aan de themaopdracht  
Ze doen dit door een foto in te sturen over het thema 
Opgelet max 1 foto per persoon - de 1e foto van die persoon wordt aanvaard 
De foto wordt via email opgestuurd naar bestuurder-peter@vbfweb.be 
Foto naamgeving : FotoclubDeKampioenen_Janssens_Jef.jpg  
Langste zijde 1920pixels 
De foto zal anomiem worden beoordeeld dwz zaken die de foto herkenbaar maken zijn niet 
toegelaten (kader, handtekening, …) 
Bestuurder Peter zal zich onthouden van deelname 
 
Zondag 3 mei 2020 om 23:59:59 : afsluiting van de inzendperiode 
 

Selectieronde (1 week – door het VBF-Bestuur ) 
Het bestuur van VBF zal uit alle inzendingen 20 foto's uitkiezen. 
De selectie is anoniem – de leden van de jury weten niet wie de auteur is van de foto die voorligt. 
De bestuursleden stemmen individueel – nadien worden hun scores opgeteld 
Deze selectieronde zal 20 foto's opleveren  
Bestuurder Peter zal zich onthouden van de selectie 
 
Zondag 10 mei 2020 : Publicatie van 20 foto's op de website  
De 20 foto’s gekozen door het VBF bestuur worden op de website getoond. 
Deze foto’s zijn nog steeds anomiem 
Elk clubbestuur ontvangt  1 stemformulier in excel 
 

Puntenronde (door de clubs) 
Beoordeling van de 20 beelden in de clubs door middel van het stemformulier 
Er worden punten gegeven volgens het systeem eurosong : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 en 12 punten 
Dat wil zeggen 10 beelden krijgen punten, de beste foto krijgt de meeste punten 
Het stemformulier is enkel geldig als er punten werden gegeven volgens het opgegeven systeem 
Op het stemformulier is ook plaats voorzien om een commentaar/toelichting te geven 
(Kwetsende commentaren zullen worden verwijderd) 
 
Zondag 7 juni 2020 om  23:59:59 : afsluiting van de puntenronde 
 
woensdag 10 juni 2020 - bekendmaking van de winnaar  
De namen van de auteurs – hun punten en de commentaren worden op de website geplaatst 
 

Prijsuitreiking (op de AV 2021) 
De winnaar zal een kleine prijs in ontvangst mogen nemen op de algemene ledenvergadering 2021 
 
We durven hopen op jullie sportiviteit en objectiviteit - en op een talrijke deelname. 
Er zal een 2e themaopdracht zijn na de grote vakantie. 
 
We zijn heel benieuwd naar jullie respons op deze nieuwe formule 
 
Peter 


