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Artikel	1	-	Doelstelling	
1.1	 De	Vereniging	Natuurfotografen	Nijmegen	(VNF-Nijmegen	of	kortweg	VNF-N)	is	een	vereniging	
voor	enthousiaste	 fotografen,	die	zich	bezig	houden	met	en	openstaan	voor	alle	vormen	en	aspecten	
van	digitale	fotografie	met	de	natuur	als	onderwerp	in	de	meest	uitgebreide	zin.	
1.2	 Het	doel	 is	gezamenlijk	bekijken,	bespreken,	bediscussiëren	en	genieten	van	foto’s	en	digitale	
beelden.	
1.3	 Met	als	doel	te	komen	tot	het	verbeteren	van	de	fotografie	van	individuele	leden.	
1.4	 Met	als	doel	het	stimuleren	en	op	een	hoger	niveau	brengen	van	de	fotografie.	
1.5	 Met	 als	 doel	 het	 gezamenlijk	 beleven	 van	 de	 natuur	 en	 het	 uitoefenen	 en	 bevorderen	 van	
verantwoorde	natuurfotografie.	
	
Artikel	2	-	Lidmaatschap	
2.1	 Bij	een	verzoek	om	informatie	worden	belangstellende	aspirant	leden	door	het	secretariaat	van	
VNF-N	verwezen	naar	de	website	www.vnf-nijmegen.nl.	
2.2	 Aanmelding	als	lid	geschiedt	door	het	invullen	en	ondertekenen	van	het	inschrijfformulier	op	de	
website	of	op	papier.	Het	inschrijfformulier	wordt	verstuurd	naar	of	ingeleverd	bij	het	secretariaat.	
2.3	 Lidmaatschap	gaat	 in	na	acceptatie	en	accorderen	van	het	 inschrijfformulier	door	het	bestuur	
en	bij	het	ontvangen	van	de	eerste	contributie.	
2.4	 Alle	 leden	 kunnen	 op	 de	 website	 de	 benodigde	 informatie	 over	 (het	 lidmaatschap	 van)	 de	
vereniging	vinden:	

(a)	een	inschrijfformulier;	
(b)	het	bijeenkomstadres	met	routekaartje;	
(c)	nieuwsbrief;	
(d)	de	jaaragenda;	
(e)	de	ledenlijst;	
(f)	de	statuten;	
(g)	het	huishoudelijke	reglement;	
(h)	alle	andere	relevante	informatie,	ter	beoordeling	door	het	bestuur.	

	
Artikel	3	-	Contributie	
3.1	 De	contributie	betreft	het	lopende	boekjaar	van	1	januari	tot	en	met	31	december.	
3.2	 De	contributie	dient	vóór	1	februari	te	worden	voldaan.	
Opzegging	 van	 het	 lidmaatschap	 dient	 schriftelijk	 (hieronder	 wordt	 ook	 verstaan	 per	 e-mail)te	
geschieden	vóór	1	december	van	het	lopende	boekjaar.	
3.3	 Nieuwe	leden	zijn	éénmalig	inschrijfgeld	(€5,-	per	1-1-2014,	hoogte	te	bepalen	op	de	algemene	
ledenvergadering)	verschuldigd.	
3.4	 VNF-N	 kent	 de	 lidmaatschappen:	 gewoon	 lidmaatschap,	 jeugdlidmaatschap	 en	
erelidmaatschap.	De	hoogte	van	de	contributie	wordt	vastgesteld	op	de	algemene	ledenvergadering,	op	
voorstel	van	het	bestuur.	
3.5	 Jeugdleden	ontvangen	50%	redutie	op	de	contributie	
3.6	 Indien	men	lid	wordt	in	de	tweede	helft	van	het	verenigingsjaar	(juli	t/m	december)	is	men	50%	
van	de	contributie	verschuldigd.	
3.7	 Indien	een	lid	gedurende	het	verenigingsjaar	zijn	lidmaatschap	opzegt	volgt	geen	restitutie	van	
de	contributie.	
3.8	 Leden	 zijn	 zelf	 verantwoordelijk	 voor	 het	 doorgeven	 van	 wijzigingen	 en	 controle	 van	 de	
geregistreerde	gegevens	op	de	website	en	bij	het	secretariaat.	
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Artikel	4	-	Wanbetaling	
4.1	 Er	 is	sprake	van	wanbetaling	indien	een	lid	niet	vóór	de	gestelde	datum	(zie	artikel	3	 lid	2)	de	
contributie	heeft	voldaan.	
4.2	 Bij	 wanbetaling	 volgt	 een	 schriftelijke	 aanmaning,	 waarna	 binnen	 een	 maand	 alsnog	 de	
contributie	dient	te	worden	voldaan.	
4.3	 Consequenties	van	wanbetaling,	indien	na	de	aanmaning	niet	binnen	een	maand	alsnog	betaald	
is:	

(a)	 Schorsing	 van	 het	 lid,	 eventueel	 gevolgd	 door	 opzegging	 van	 het	 lidmaatschap	 terwijl	
verplichting	van	betaling	van	de	contributie	blijft	staan;	
(b)	Met	onmiddellijke	ingang	geen	toegang	tot	bijeenkomsten	meer;	
(c)	Uitsluiting	van	deelname	aan	alle	verenigingsactiviteiten.	

	
Artikel	5	-	Introducés	
5.1	 Alle	leden	hebben	het	recht	een	introducé	mee	te	nemen	naar	de	verenigingsavonden.	
5.2	 Introductie	tijdens	praktijkochtenden	alleen	in	overleg	met	de	organisatie.	
5.3	 Leden	genieten	altijd	voorrang	boven	introducés.	
5.4	 Van	introducés	kan	een	vergoeding	gevraagd	worden.	
5.5	 Een	 introducé	 kan	maximaal	 twee	maal	 vrijblijvend	 aan	 een	 verenigingsactiviteit	 deelnemen,	
daarna	dient	een	keuze	voor	het	lidmaatschap	te	worden	genomen.	
	
Artikel	6	-	Bestuur	
6.1	 Het	 bestuur	 belegt	 ten	 minste	 2x	 per	 jaar	 een	 bestuursvergadering	 (planning	 en	
voortgangscontrole)	en	tenminste	1x	per	jaar	een	algemene	ledenvergadering.	
6.2	 In	 bestuursvergaderingen	 kunnen	 slechts	 geldige	 besluiten	 worden	 genomen	 bij	 volstrekte	
meerderheid	 van	 de	 geldige	 uitgebrachte	 stemmen,	 waarbij	 de	 meerderheid	 van	 de	 bestuursleden	
aanwezig	is.	
6.3	 De	financiële	speelruimte	van	het	bestuur	wordt	vastgelegd	in	de	tijdens	de	ledenvergadering	
goedgekeurde	begroting.	
6.4	 De	notulen	van	de	bestuursvergaderingen	zijn	te	allen	tijde	ter	inzage	voor	de	leden.	
6.5	 Alle	 leden	 van	 het	 bestuur	 hebben	 als	 vertegenwoordiger	 van	 het	 bestuur	 toegang	 tot	 alle	
vergaderingen	en/of	bijeenkomsten	van	de	binnen	VNF-N	fungerende	(werk)groepen.	
6.6	 Omschrijvingen	van	de	bestuursfuncties:	

De	voorzitter	
-	heeft	de	leiding	van	de	bestuursvergaderingen	en	de	ledenvergadering;	
-	heeft	de	coördinatie	van	bestuur;	
-	onderhoudt	externe	contacten;	
-	zorgt	voor	de	naleving	van	de	statuten	en	het	huishoudelijk	reglement;	
-	een	ander	 lid	van	het	bestuur	treedt	bij	absentie	van	de	voorzitter	als	diens	plaatsvervanger	
op.	
De	secretaris	
-	verzorgt	de	correspondentie	van	bestuur	en	werkgroepen	naar	leden	en	externe	contacten;	
-	houdt	afschrift	van	alle	uitgaande	en	inkomende	stukken;	
-	verstrekt	informatie	over	VNF-N	aan	derden;	
-	heeft	de	taak	nieuwe	leden,	of	andere	belangstellenden,	wegwijs	te	maken	over	de	gang	van	
zaken	van	de	vereniging;	
-	beheert	het	(papieren	en	digitale)	archief,	dat	alle	voor	de	verenging	relevante	stukken	moet	
bevatten;	
-	houdt	de	ledenadministratie	bij	en	stelt	de	penningmeester	zo	spoedig	mogelijk	op	de	hoogte	
van	evt.	mutaties;	
-	maakt	verslag	van	de	bestuursvergadering	en	zorgt	dat	het	verslag	hiervan	tijdig	doch	
uiterlijk	2	weken	voor	de	volgende	bestuursvergadering	in	het	bezit	van	de	bestuursleden	is;	
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-draagt	zorg	voor	het	tijdig	-	uiterlijk	2	weken	voor	aanvang	-	verzenden	van	de	te	behandelen	
stukken	van	de	ledenvergadering	aan	alle	leden;		
-draagt	 zorg	voor	het	 tijdig	 -	uiterlijk	2	weken	voor	aanvang	 -	plaatsen	van	de	 te	behandelen	
stukken	van	de	ledenvergadering	op	de	website;	
-	 maakt	 verslag	 van	 de	 ledenvergadering	 (waaronder	 een	 lijst	 van	 aanwezigen,	 in	 stemming	
voorgelegde	besluiten	en	uitkomst	hiervan)	en	zorgt	dat	het	verslag	hiervan	tijdig,	doch	uiterlijk	
2	weken	voor	de	volgende	ledenvergadering,	in	het	bezit	van	de	leden	is;	
-	 draagt	 zorg	 op	 de	 algemene	 ledenvergadering	 voor	 presentatie	 en	 toelichting	 van	 het	
secretarieel	jaarverslag.	
De	penningmeester	
-	houdt	alle	ontvangsten	en	uitgaven	bij;	
-	zorgt	voor	correcte	betaling	van	rekeningen	en	declaraties;	
-	zorgt	voor	een	correct	en	risicoloos	beheer	van	de	financiën	van	de	vereniging;	
-	stelt	uiterlijk	2	weken	vóór	de	ledenvergadering	de	financiële	stukken	(begroting,	jaarrekening	
en	balans)	op;	
-	zorgt	op	de	ledenvergadering	voor	presentatie	en	toelichting	van	de	financiële	stukken;	
-	geeft	de	door	de	ledenvergadering	benoemde	kascommissie	inzage	in	de	financiële	
administratie;	
De	algemene	bestuursleden	
-	assisteren	het	bestuur	op	specifieke	taakgebieden;	

	
Artikel	7	-	Commissies	en	werkgroepen	
7.1	 De	leden	van	de	vereniging	benoemen	de	kascommissie.	
7.2	 Het	 bestuur	 kan	 verantwoordelijkheden	 delegeren	 aan	 werkgroepen,	 maar	 blijft	
eindverantwoordelijk.	
7.3	 De	volgende	commissie	en	werkgroepen	zullen	het	bestuur	ondersteunen:	

-	Programmagroep	
-	Tentoonstellingsgroep	
-	Redactiegroep		
-	Technische	groep	
-	Websitegroep	

7.4	 Indien	 nodig	 is	 het	 bestuur	 (eventueel	 op	 voorspraak	 van	 de	 leden)	 bevoegd	 een	 nieuwe	
werkgroep	 in	 het	 leven	 te	 roepen.Hierbij	 worden	 tegelijkertijd	 de	 taken	 en	 verantwoordelijkheden	
omschreven	en	vastgelegd	(zie	lid	15).	
7.5	 De	werkgroepen	dienen	in	principe	uit	ten	minste	2	leden,	doch	maximaal	5	leden	te	bestaan.	
7.6	 Leden	voor	een	commissie	of	werkgroep	worden	voor	ten	minste	2	jaar	benoemd,	mogen	nooit	
allemaal	tegelijk	vertrekken,	maar	treden	af	volgens	een	aftreedrooster.	
7.7	 Leden	worden	door	de	 ledenvergadering	benoemd	 in	een	commissie	of	werkgroep.	 Indien	er	
vacatures	zijn,	is	ook	het	bestuur	bevoegd	leden	te	benoemen	of	aan	te	wijzen.	
7.8	 De	werkgroepen	kiezen	uit	hun	midden	een	‘aanspreekpunt’	met	het	bestuur	en	de	leden’.	
7.9	 Elke	 werkgroep	 beschikt	 over	 financiële	 middelen,	 vastgesteld	 in	 de	 begroting	 op	 de	
ledenvergadering.	 Declaraties	 worden	 voor	 het	 einde	 van	 het	 lopende	 boekjaar	 ingediend	 bij	 de	
penningmeester.	
7.10	 Elke	 werkgroep	 moet	 op	 de	 ledenvergadering	 de	 uitgaven	 en	 inkomsten	 kunnen	
verantwoorden.	 Deze	 uitgaven	 en	 inkomsten	 worden	 door	 de	 penningmeester	 opgenomen	 op	 de	
jaarrekening.	
7.11	 Reiskosten	 welke	 voorvloeien	 uit	 werkzaamheden	 voor	 het	 bestuur,	 een	 commissie	 of	
werkgroep	van	de	vereniging	kunnen	worden	vergoed	conform	de	bepaalde	kilometer	vergoeding	(per	
1-1-2014	€0,20	per	km)	op	de	ledenvergadering.	
7.12	 Werkgroepen	 bespreken	 ten	 minste	 éénmaal	 per	 jaar	 hun	 taak	 met	 het	 bestuur,	 brengen	
regelmatig	verslag	uit,	en	adviseren	het	bestuur	over	hun	taakgebied.	Het	bestuur	delegeert	haar	taken	
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op	 deze	werkgebieden	 aan	 de	werkgroepen,	maar	 is	 eindverantwoordelijk	 voor	 de	 (werkzaamheden	
van	de)	werkgroepen.	
7.13	 Verzending	 van	 de	 correspondentie	 door	 werkgroepen	 naar	 derden,	 verloopt	 via	 het	
secretariaat.	
7.14	 Werkgroepen	houden	een	eenvoudig	archief	van	alle	relevante	stukken	bij.	Dit	archief	wordt	1	
keer	per	jaar	aan	het	secretariaat	overgedragen.	
7.15	 Omschrijving	van	de	commissie	en	werkgroepen:	

De	kascommissie	
-	 controleert	 jaarlijks	 vóór	 de	 ledenvergadering	 de	 boekhouding/financiële	 stukken	 van	 de	
vereniging;	
-	rapporteert	aan	de	vereniging	tijdens	de	ledenvergadering	over	de	bevindingen.	
De	programmagroep	
-	 stelt	 ten	minste	1	keer	per	 jaar	bij	aanvang	van	het	boekjaar	een	nieuw	 jaarprogramma	op,	
met	daarin	de	inhoud	van	de	verenigingsactiviteiten	betreffende	de	verenigingsavonden	en	de	
praktijkactiviteiten	voor	het	komende	jaar;	
-stelt	op	de	ledenvergadering,	na	overleg	met	het	bestuur,	het	nieuwe	jaarprogramma	voor	het	
verenigingsjaar	met	de	inhoud	van	de	verenigingsavonden	en	de	praktijkactiviteiten	voor;	
-draagt	zorg	voor	het	plaatsen	van	het	jaarprogramma	op	de	website,	en	het	beheer	van	deze	
activiteiten	in	de	kalender	op	de	website;	
-	neemt	de	 leiding	bij	de	organisatie	en	uitvoering	van	het	programma/verenigingsactiviteiten	
betreffende	de	verenigingsavonden	en	de	praktijk;	
-draagt	zorg	voor	het	(laten)	schrijven,	insturen	en	plaatsen	van	artikelen	in	het	verenigingsblad	
en	website	die	de	verenigingsavonden	en	de	praktijkactiviteiten	voorbereiden	en	aankondigen;	
De	tentoonstellingsgroep	
-	stelt	een	jaarprogramma	met	de	thema’s	voor	de	exposities,	in	overleg	met	klant	en	bestuur,	
vast;	
	-	dit	jaarprogramma	wordt	op	de	ledenvergadering	gepresenteerd;	
-	selecteert	ingeleverd	werk	voor	exposities	op	kwaliteit,	scherpte,	techniek,	onderwerp,	etc.;	
-	draagt	zorg	voor	het	plaatsen	van	de	gemaakte	selecties	van	foto's	voor	de	exposities	 in	het	
verenigingsblad	en	op	de	website;		
-	laat	op	de	verenigingsavond	de	selectie	van	beelden	voor	expositie	aan	de	leden	zien;	
-	draagt	zorg	voor	het	afdrukken,	opplakken	en	bijkomende	zaken;	
-	draagt	zorg	voor	het	vervoer,	ophangen	en	wisselen	van	foto’s	in	de	lijsten	bij	exposities;	
-	zorgt	voor	het	exposeren	van	werk	van	leden	in	exposities;	
-	maakt	 afspraken	over	onderhoud	en	 legt	 contacten	maakt	met	potentiële	 afnemers	 van	de	
expositie.	
De	redactiegroep	nieuwsbrief	
-	verzorgt	de	opmaak	van	de	nieuwsbrief	in	overleg	met	een	bestuurslid;	
-	voert	redactie	en	regelt	de	productie	en	verzending	van	de	nieuwsbrief;	
-	onderneemt	actie	naar	de	leden	voor	aanlevering	van	nieuwe	kopij;	
-	 maakt	 afspraken	 over	 en	 onderhoudt	 contacten	 met	 afnemers	 en	 sponsoren	 van	 de	
nieuwsbrief;	
-	stelt	sluitingsdatum	van	de	kopij	vast;	
-	is	niet	verantwoordelijk	voor	de	inhoud	van	de	aangeleverde	artikelen,	maar	plaatst	geen	
artikelen	die	strijdig	zijn	met	de	beginselen	van	VNF-N	of	die	VNF-N	en/of	haar	leden	schade	
doen;	
-	schrijft	persberichten	en	verzorgt	de	verzending	hiervan	aan	relevante	media;	
-	draagt	zorg	voor	het	eventueel	plaatsen	van	de	nieuwsbrief	op	de	website.	
De	technische	groep	
-	 zorgt	 voor	 het	 klaarzetten,	 bediening	 en	 opruimen	 van	 alle	 benodigde	 apparatuur	 (scherm,	
beamer,	computer,	geluidsboxen	en	muziek	voor	de	verenigingsavonden;	
-	zorgt	voor	herstel	bij	gebreken	van	de	apparatuur.	
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De	websitegroep		
-	verzorgt	het	onderhoud,	aanvulling	en	vernieuwing	van	de	website;	
-	stimuleert	leden	om	actief	gebruik	te	maken	van	de	mogelijkheden	van	de	website;	
-	 is	niet	verantwoordelijk	 voor	de	 inhoud	van	de	aangeleverde	artikelen	en	de	website,	maar	
plaatst	 geen	 artikelen	 die	 strijdig	 zijn	met	 de	 beginselen	 van	VNF-N	of	 die	 VNF-N	 en/of	 haar	
leden	schade	doen.	

	
Artikel	8	-	Verenigingsavonden	
8.1	 Het	bestuur	stelt	op	de	algemene	ledenvergadering	–in	overleg	met	de	wijkbeheerder-	de	vaste	
avond	en	data	voor	de	verenigingsavonden	voor	het	nieuwe	boekjaar	vast.	
8.2	 De	 leiding	 van	 een	 verenigingsavond	 berust	 bij	 het	 bestuur,	 eventueel	 geheel	 of	 gedeeltelijk	
gedelegeerd	aan	de	programmagroep	en	de	huishoudelijke/technische	groep.	
8.3	 Het	 programma	 voor	 het	 verenigingsjaar	 wordt	 op	 hoofdlijnen	 vastgesteld	 op	 voorstel	 van	
bestuur	en/of	programmagroep	tijdens	de	ledenvergadering	(zie	artikel	7	lid	15.2).	
8.4	 De	 technische	 groep	 is	 op	 de	 verenigingsavond	 verantwoordelijk	 voor	 het	 klaarzetten,	
bediening	 en	 opruimen	 van	 alle	 benodigde	 apparatuur	 (scherm,	 beamer,	 computer,	 geluidsboxen	 en	
muziek	voor	de	verenigingsavonden;	zie	artikel	7	lid	15.5.	
8.5	 Het	 is	 uitdrukkelijk	 de	 bedoeling	 dat	 de	 aanwezige	 leden	 op	 een	 positieve	 wijze	 actief	
deelnemen	aan	de	bespreking	van	het	getoonde	beeld.	
8.6	 Uit	het	eigen	werk	zullen	de	aanwezige	leden	een	(of	meerdere)	foto(‘s)	van	de	maand	kiezen.	
Deze	 kwalificatie	 komt	 tot	 stand	door	 de	 aanwezige	 leden	per	 handopsteking	 voor	maximaal	 één	 (of	
meerdere)	foto(‘s)	te	laten	stemmen.	
	
Artikel	9	-	Praktijkactiviteit	
9.1	 Onder	 praktijkactiviteiten	wordt	 verstaan	 als	 fotografen	 in	 verenigingsverband	met	 elkaar	 de	
fotografie	in	de	praktijk	bedrijven.	
9.2	 Het	 programma	 van	 de	 praktijkactiviteit	 zal	 in	 hoofdlijnen	 voor	 het	 verenigingsjaar	 worden	
vastgesteld	op	de	ledenvergadering	op	voordracht	van	het	bestuur	en/of	programmagroep.	
9.3	 De	 leiding	 van	 de	 praktijkdagdeel	 berust	 bij	 diegene	 die	 als	 leider	 vermeldt	 staat	 in	 het	
programma.	Het	programma	(datum,	tijd	en	plaats,	leiding)	wordt	vermeld	in	het	verenigingsblad	en	op	
de	website.	
9.4	 De	deelnemers	zelf	zijn	aansprakelijk	voor	evt.	ontstane	of	aangerichte	schade	van	welke	aard	
dan	ook.	
9.5	 Indien	 aan	 een	 praktijkactiviteit	 (reis)kosten	 verbonden	 zijn,	 dan	 worden	 deze	 hoofdelijk	
omgeslagen.	
	
Artikel	10	-	Website	
10.1	 Het	 technische	 beheer	 van	 de	 website	 valt	 onder	 de	 verantwoordelijkheid	 van	 de	
websitegroep.	De	websitegroep	 zorgt	 dat	 alles	werkt	 en	onderhoudt	 contact	met	de	 Internet	 Service	
Provider.	
10.2	 De	 inhoud	 van	 de	 website,	 behalve	 die	 van	 de	 ledenpagina’s,	 valt	 onder	 de	
verantwoordelijkheid	van	de	websitegroep.	
10.3	 Er	 worden	 geen	 artikelen	 geplaatst	 die	 strijdig	 zijn	 met	 de	 beginselen	 van	 VNF-N,	 of	 VNF-N	
en/of	haar	leden	schade	doen.	
10.4	 De	leden	behouden	te	allen	tijde	het	copyright	op	hun	foto’s.	
10.5	 Leden	zijn	zelf	verantwoordelijk	voor	hun	deel	van	de	 ledenpagina	 (persoonlijke	 foto,	galerie,	
tekst)	en	het	beheer	en	up-to-date	houden	van	hun	persoonlijke	gegevens.		
	
Artikel	11	-	Exposities	
11.1	 Het	 bestuur,	 dan	 wel	 de	 tentoonstellingsgroep,	 is	 bevoegd	 om	 namens	 VNF-N	 exposities	 te	
organiseren.	
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11.2	 Het	bestuur	en/of	de	tentoonstellingsgroep	is	verantwoordelijk	voor	een	goede	voorbereiding	
en	uitvoering	van	de	expositie.	
11.3	 Elk	 lid	 dat	medewerking	 toezegt	 aan	een	expositie	 verplicht	 zich	 tijdig	 het	 expositiemateriaal	
aan	te	bieden,	zoals	kenbaar	is	gemaakt	door	de	tentoonstellingsgroep.	
Leden	stellen	éénmalig	het	afdrukrecht	van	het	aangeleverde	beeld	ter	beschikking	aan	de	VNF-N	voor	
de	expositie.	
11.4	 De	 tentoonstellingsgroep	 is	 verantwoordelijk	 voor	 de	 selectie	 van	 geschikt	materiaal	 voor	 de	
exposities.	
11.5	 Bij	 de	 vaststelling	 van	de	 selectie	door	de	 tentoonstellingsgroep	 van	geschikt	materiaal	moet	
aan	de	volgende	criteria	worden	voldaan:	

-	de	foto’s	moeten	van	een	voldoende	kwaliteit	(scherpte,	e.d)	zijn;	
-	 zo	 veel	mogelijk	 leden	moeten	 kunnen	deelnemen,	 (d.w.z.	 dat	 getracht	 zal	worden	om	van	
iedere	inzender	ten	minste	één	foto	te	selecteren);	
-	indien	er	een	thema	is	vastgesteld,	moeten	foto’s	passen	binnen	dit	thema.	

11.6	 Na	 selectie	 van	 het	 materiaal	 zal	 dit	 vergroot	 worden	 afgedrukt,	 opgeplakt	 en	 in	 beheer	
genomen.	Kosten	voor	afdrukken	en	opplakken	zijn	voor	rekening	van	de	vereniging.	
11.7	 De	expositie	wordt	uitgevoerd	in	uniforme	lijsten	en	passe-partout	kleur.	
11.8	 Er	wordt	door	VNF-N	géén	vergoeding	aan	leden	uitgekeerd	voor	het	exposeren	van	foto’s.	
11.9	 Te	exposeren	 fotowerk	kan	voor	promotie,	 reclame	en	publicaties	 i.v.m	de	expositie	gebruikt	
worden	(denk	hierbij	aan	vooraanmelding	op	internet	of	in	dag-	en	weekbladen),	zonder	dat	daar	voor	
een	vergoeding	wordt	gegeven.	
11.10	 De	 tentoonstellingsgroep	 is	 verantwoordelijk	 voor	 het	 wisselen	 van	 de	 lijsten	 en	 foto’s	 op	
geplande	tijden.	
11.11	 Informatie	 die	 voor	 leden	 van	 belang	 is,	 zal	 op	 tijd	 worden	 gecommuniceerd	 via	 het	
verenigingsblad.	Hierbij	gaat	het	o.a.	om	thema’s,	inleverdata,	etc.	
11.12	 Foto's	die	niet	meer	nodig	zijn	voor	de	exposities	kunnen	op	verzoek	van	de	fotograaf	worden	
teruggegeven.	In	alle	andere	gevallen	worden	zij	eigendom	van	de	VNF-N.	
	
Artikel	12	-	Aansprakelijkheid	
12.1	 De	vereniging	verplicht	zich	een	WA-verzekering	af	te	sluiten	voor	mogelijke	kosten	van	schade	
aan	 haar	 eigendommen	 en	 van	 derden,	 die	 voortvloeien	 uit	 werkzaamheden	 in	 opdracht	 van	 of	 ten	
behoeve	van	de	vereniging.	
12.2	 Elke	geconstateerde	schade	dient	z.s.m.	aan	het	bestuur	gemeld	te	worden.	
12.3	 Onverminderd	het	gestelde	in	de	overige	bepalingen	van	dit	huishoudelijk	reglement,	is	VNF-N	
niet	 aansprakelijk	 voor	 schade	 die	 leden	 lijden	 ten	 gevolge	 van	 de	 activiteiten,	 het	 handelen	 of	 het	
nalaten	van	VNF-N,	behoudens	in	geval	van	opzet,	grove	nalatigheid	of	grove	schuld	van	VNF-N.	
	
Artikel	13	–	Verhuur	lijsten	
13.1	 De	vereniging	bezit	BARTH-lijsten	(formaat	50	x	65	cm)	met	passe-partouts	(30	x	45	cm).	Leden	
kunnen	deze	lijsten	tegen	een	kleine	vergoeding	van	VNF-N	huren.	
13.2	 Hiertoe	wordt	door	VNF-N	een	verhuurcontract	opgemaakt,	waarin	wordt	vermeld:	aantal	
lijsten,	voor	welke	periode	en	de	hoogte	van	het	huurbedrag.	Per	1-1-2016	bedraagt	de	huur		
€	1,00	per	lijst	per	(deel	van	de)	maand.	
13.3	 Huurder	draagt	zorg	voor	ophalen	en	terugbrengen	van	de	lijsten	bij	de	vereniging	of	de	
locatie	waar	de	lijsten	liggen	opgeslagen.	
13.4	 Huurder	is	aansprakelijk	voor	ontstane	schade	tijdens	de	verhuurperiode.	Dit	wordt	niet	
gedekt	door	art	12.1	en	12.3	
	


