
Wedstrijdreglement “sprekende foto’s uit het Zuiden” 

Naar aanleiding van 20 jaar wereldhuis 

 

22 juni 2018 – 9 september 2018 

 

1. Context 

De provincie West-Vlaanderen stimuleert Wereldburgerschap. Daarin besteedt de Provincie 

bijzondere aandacht aan het Zuiden. Werken aan Internationale solidariteit en wereldburgerschap is 

de morele plicht van elk beleidsniveau.  Naast het inhoudelijk goed uitwerken en uitdragen van 

projecten in het Zuiden, is beeldmateriaal voor de noord-zuidsector belangrijk om de projecten en bij 

uitbreiding het Zuiden een gezicht te geven hier, in West-Vlaanderen.  Met deze oproep willen de 

Provincie dit faciliteren, een aantal tips verspreiden rond beeldvorming en zelf een aantal 

hoogwaardige foto’s verzamelen om te gebruiken in publicaties.  Bovendien is het een manier om 

naar aanleiding van 20 jaar wereldhuis het belang dat Provincie West-Vlaanderen altijd al gaf aan de 

4de pijler in de kijker te zetten. 

 

2. Concrete info voor de deelnemer 

 

2.1. Wie kan indienen? 

Alle organisaties waarvan een project in het zuiden door de Provinciebestuur West-Vlaanderen 

ondersteund wordt of werd. 

 

2.2. Criteria  

 Algemeen: 

-Elke organisatie kan maximum 1 keer deelnemen met maximum drie foto’s 

-Door deel te nemen draag je alle intellectuele eigendomsrechten op de werken over aan het 

Provinciebestuur West-Vlaanderen, in de meest volledige omvang.  Deze overdracht is 

definitief, onherroepelijk en onvoorwaardelijk.  Je kent het Provinciebestuur West-

Vlaanderen het recht toe om te bepalen of, wanneer en op welke wijze de werken zullen 

worden geëxploiteerd.  Dat betekent dat de foto’s gepubliceerd en gebruikt kunnen worden  

binnen de werking van de provincie en het Wereldhuis of via eender welke drager. Wij zullen 

je foto nooit doorverkopen. 

 

 Inhoudelijk 

-een sprekende foto uit het zuiden: een foto die aanspreekt én een verhaal vertelt 

-het gaat om een foto van het door jouw organisatie ondersteunde project in het Zuiden.  

Het is geen foto om te bewijzen dat het project doorgegaan is of om de resultaten van het 

project te tonen.  Een link naar de inhoud van het project is wel een meerwaarde. 

-liefst een actiefoto, met mensen erop.  Het is een kans om het Zuiden hier een gezicht te 

geven. 



-hou rekening met tips rond beeldvorming.  Deze tips kan je terug vinden op de website van 

het wereldhuis. 

 technisch 

-Foto op JPEG-formaat 

-Maximale kwaliteit en een formaat hebben van minimum 2000 x 3000 pixels 

-Enkel foto’s in landscapeformaat (platte foto’s) 

-Enkel foto’s zonder kader 

-Geen collage van foto’s 

-foto mag geen naam bevatten 

 

2.3. Beoordeling 

De beoordeling gebeurt door een professionele jury waarin minimum twee externe experts zetelen, 

waaronder fotograaf Stefan Beel.  De jury geeft advies aan de deputatie die de uiteindelijke volgorde 

bepaalt.  Als een organisatie meerdere foto’s indient, kan er maximum voor 1 foto prijzengeld 

ontvangen worden. 

 

2.4. Prijzen 

 Elke deelnemer krijgt 20 postkaarten van de deelnemende foto 

 Een aantal foto’s worden opgenomen in een inspiratiegids 

 Voor de drie “podiumplaatsen” een forfaitair geldbedrag voor het project/organisatie in het 

Zuiden van: 

De winnaar: 1000 euro 

De tweede plaats: 500 euro 

De derde plaats: 250 euro 

 Alle deelnemende foto’s worden opgenomen in de beeldbank van Provincie West-

Vlaanderen en zijn te raadplegen op: https://west-vlaanderen.mediahaven.com.  Bij de 

publicatie van de foto’s uit de mediadatabank worden de gebruikers verzocht om steeds “© 

Provinciebestuur West-Vlaanderen – organisatie/naam van de fotograaf” te vermelden. 

 

2.5. Timing 

 Lancering projectoproep: 22 juni 2018 

 Deelname mogelijk van 22 juni 2018 tot 9 september 2018 

 Beoordeling door de jury 

 Beslissing op deputatie 

 Bekendmaking van de winnende projecten: netwerkdag 13 oktober 

 

2.6. Deelname 

 Deelnemen is gratis 

https://west-vlaanderen.mediahaven.com/


 Het digitale deelnameformulier moet correct en volledig ingevuld worden.  De deelnemende 

foto’s dienen ook via dit kanaal ge-upload te worden.  Het formulier zal te vinden zijn op de 

website van het wereldhuis vanaf 22 juni 2018.  Er zal een e-vite verspreid worden met de 

link, alsook een postkaartje. 

 

2.7. Digitaal deelnameformulier 

In het deelnameformulier worden volgende gegevens bevraagd: 

 Naam West-Vlaamse organisatie 

 Naam, telefoon, emailadres van de contactpersoon 

 Land Zuiden 

 Naam en omschrijving organisatie / project in het Zuiden (max 5 lijntjes) 

 Titel foto’s 

 Naam fotograaf 

 Omschrijving van wat je ziet op de foto (max 5 lijntjes) 

 Korte omschrijving waarvoor het eventuele prijzengeld gebruikt zou worden (max 5 lijntjes) 

 Verklaring van afstand van rechten op de foto 

 

2.8. Meer info 

 https://www.west-vlaanderen.be/Wereldhuis 

 wereldhuis@west-vlaanderen.be of 050/265050 

 

3. Return voor de Provincie 

Provincie West-Vlaanderen behoudt het recht om de deelnemende foto’s te gebruiken voor de 

werking en publicaties van provincie West-Vlaanderen en van het Wereldhuis in het bijzonder.  Bij 

alle verwijzingen naar de wedstrijd of de winnaars (op website, in persteksten, …) dient het logo van 

Provincie West-Vlaanderen vermeld te worden. 

 

4. Wijzigingen en betwistingen 

De deputatie beslist over alle betwiste en niet voorziene gevallen 
 

 

mailto:wereldhuis@west-vlaanderen.be

