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Reglement “de beste club” 
 
'De Fotobond' is onder verdeeld in 16 afdelingen, waar onder de afdeling Utrecht - ’t Gooi 
waar Fotoclub Vleuten toe hoort.  
Afdeling Utrecht - 't Gooi organiseert de wedstrijd 'De Beste Club', DBC. Iedere club kan 
hiervoor 10 foto’s inleveren. 
 
Fotoclub Vleuten heeft een DBC commissie die iedere clubavond de aanwezige foto’s 
beoordeeld en mogelijk nomineert. 
 
Eén maal per jaar is de DBC verkiezing binnen de club, voor deze verkiezing gelden de 
volgende voorwaarden: 
 
Foto’s: 

• Foto’s mogen niet meer dan 1 jaar oud zijn. 
• Ieder lid mag 1 foto meenemen. 
• Een lid waarvan één foto genomineerd is, mag maximaal twee foto’s inleveren 

waaronder de genomineerde foto. 
• Een lid waarvan twee of meer foto’s genomineerd zijn mag maximaal drie foto’s 

inleveren waarvan minstens twee genomineerde foto’s. 
• afmetingen van de foto’s zijn vrij, buitenmaat van de inzending moet minimaal 30 x 

30 cm en mag maximaal 40 x 50 zijn. 
 

Jurering: 
• Ieder lid kan op 5 foto’s stemmen. 
• Puntentoekenning 8 - 5 - 3 - 2 – 1. 
• Bij ex aequo krijgt de foto met de meeste keren de puntenwaardering 8 punten de 

hoogste klassering. 
• Er mogen maximaal twee foto’s van een zelfde fotograaf bij de selectie voor de DBC 

van de bond zijn opgenomen. De foto met het laagste aantal punten vervalt dan. 
• Voor leden die vanwege ziekte niet aanwezig kunnen zijn wordt voor de deelname 

een uitzondering gemaakt; 
o Degenen die ziek is zorgt er zelf voor dat zijn/haar foto de avond van de 

verkiezing wordt aangeleverd. 
o Het bestuur wijst iemand aan die in plaats van het zieke lid meedoet met de 

stemming. Dit moet iemand zijn die zelf geen foto inlevert voor deze 
verkiezing. Deze persoon mag niet op de foto van het betreffende lid 
stemmen, voor het overige gelden dezelfde regels zoals hierboven 
beschreven. 

o Indien er niemand aanwezig is om het zieke lid waar te nemen, gaat de foto 
niet mee in de competitie. 


