
VBF-THEMAOPDRACHT 2 : SPELREGELS EN CHRONOLOGIE : 
 
Dinsdag 1 september 2020 :  bekendmaking van het thema op de VBF website 
 

Inzendperiode (8 weken) 
Alle leden van de aangesloten clubs kunnen deelnemen aan de VBF-themaopdracht  
Ze doen dit door een foto in te sturen over het thema 
Max 1 foto per persoon 
Langste zijde 1920pixels 
Naamgeving : NaamFotoclub_NaamAuteur_Titel.jpg 
via email opsturen naar bestuurder-peter@vbfweb.be (individueel of per club) 
De foto’s moeten anoniem beoordeeld kunnen worden dwz geen kader, handtekening, … 
Bestuurder Peter onthoudt zich van deelname 
 
Zondag 25 october 2020 om 23:59:59 : afsluiting van de inzendperiode 
 

Selectieronde 1 – VBF bestuur 
Elk VBF bestuurslid kiest uit het totaal van de inzendingen X beelden. (juiste aantal nog te bepalen) 
De VBF bestuursleden maken hun keuze individueel en onafhankelijk van elkaar. 
De juryleden krijgen de foto’s anoniem te zien (dwz zowel club als auteur zijn onbekend) 
De foto’s met het meeste aantal stemmen gaan door naar de volgende ronde. 
Selectieronde 1 moet +/- 20 foto’s opleveren 
(Bestuurder Peter stemt niet mee). 
 
Zondag 1 november 2020 : Vertoning van alle inzendingen op VBF website  
Alle inzendingen worden op de website getoond. 
Voor de niet finalisten wordt hun beeld getoond met naam en toenaam. 
De 20 finalisten blijven nog anoniem - hun beeld wordt getoond met een nummer. 
 

Puntenronde (door de clubs) 
Beoordeling van de 20 beelden in de clubs.  
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 
De stemming van de club is enkel geldig als er punten werden gegeven volgens het opgegeven systeem.  
De punten worden naar Peter doorgestuurd door de clubverantwoordelijke. 
 
Zondag 29 november 2020 om  23:59:59 : afsluiting van de puntenronde voor de clubs 
 
Woensdag 2 december 2020 - bekendmaking van de winnaar op de VBF website 
De namen van de 20 finalisten – 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 
 
Anonimiteit : VBF kan en wil niet verhinderen dat de themaopdracht besproken wordt binnen de muren van de clubs 
– we juichen dit zelfs toe. Toch vragen we om buiten de muren van de club het “anonieme” karakter van de 
opdracht te respecteren. We vragen dus aan de individuele deelnemers en hun clubs om de deelnemende beelden 
niet op individuele website, clubwebsite  of andere publieke media te vertonen. Indien ons overtredingen worden 
gemeld behouden wij ons het recht om de betrokken beelden uit de opdracht te verwijderen. 
 
We hopen alvast op talrijke deelname 
Veel succes aan alle deelnemers 
 
Peter 

mailto:bestuurder-peter@vbfweb.be

