
                                                                                 

HUISREGLEMENT. 

Doel van de vereniging: 
1. Het beoefenen van alle aspecten van de fotografie in clubverband, elke dinsdag 

om 20.00 uur in De Heischuur Oud-Turnhout. 
2. Het maandelijks tonen en bespreken van fotos en/of digibeelden tijdens het 

werkjaar (van 01 september tot 30 juni) dienstig voor het salon. 
 
Het salon: 

a. De werken die op het jaarlijks normale salon getoond worden, moeten getoond 
zijn tijdens het werkjaar, dit geldt zowel voor foto’s als digibeelden.  

b. Dit geldt niet voor het Alternatief salon.  Voor deelname aan het ‘Alternatief salon’ 
dient de auteur minimaal 1 foto op het normale salon te tonen. Digibeelden tellen 
hier niet in mee. 

c. Fotos op het alternatief salon zijn aanvaardbaar indien ze  een reeks vormen, een 
speciale presentatie vorm hebben of een andere afmeting bezitten dan fotos op 
het gewone salon. 

d. De foto’s voor het salon dienen ten laatste binnengebracht te zijn op de eerste 
dinsdag van het nieuwe werkjaar. De auteur is vrij om de fotos eerder ter 
bewaring te geven aan de club. 

e. De fotos op papier (voor de tentoonstelling) moeten deftig opgeplakt zijn. Een 
plakband over de volledige bovenrand en vervolgens een schutblad op de 
achterkant van de foto, die over de volledige omtrek afgeplakt wordt. Indien de 
foto’s niet juist zij opgeplakt zullen ze geweigerd worden voor het salon. 

f. Per auteur mogen maximaal 12 foto’s in een passe-partout van 30 cm. x 40 cm. 
getoond worden. Indien een passe-partout van 40 cm. x 50 cm, gebruikt wordt 
telt de regel: één grote telt voor twee kleine, dus maximaal 6 grote fotos.  Indien 
2 grote getoond worden, dan mag dit gecombineerd worden met 8 kleintjes 
enzovoort want 2 grote tellen voor 4 kleine. We maken geen onderscheid tussen 
aantal kleuren en zwart wit werken. Het is de som van de fotos die telt.  

 
Het bestuur: 

1. De bestuursleden verdelen de functies onderling en zorgen voor de goede gang 
van zaken.  

2. Belangrijke beslissingen (financieel en organisatorisch) worden door het bestuur 
genomen en op de plenaire vergadering naar voor gebracht. 

3. Activiteiten in clubverband worden steeds door het bestuur geregeld, na degelijke 
afspraken gemaakt te hebben. 

4. Difo kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten die leden in eigen 
naam organiseren. 

 
Materiaal: 
Ieder lid van Difo kan het materiaal van de club gebruiken (al dan niet buiten de zaal, 
(afhankelijk van welk materiaal) mits dit vooraf gemeld wordt aan de materiaalmeester. 
Dit materiaal blijft ten allen tijde eigendom van Difo en moet met zorg behandeld 
worden. 
 



Lidgeld: 
Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. 
 
Algemene vergadering: 

1. Deze vergadering wordt jaarlijks gehouden op het einde van het werkjaar. 
2. Op deze vergadering wordt het jaarverslag voorgelezen door de secretaris en het 

kasverslag van het voorbije werkjaar door de penningmeester. Dit verslag wordt 
ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering en door 2 leden ondertekend. 

3. De leden hebben de mogelijkheid om eventueel opmerkingen aan te brengen en 
suggesties voor te leggen. 

Ontbinding van de club, om welke reden dan ook, kan alleen in samenspraak met alle 
leden die dan nog actief zijn. De materialen van de club worden verkocht aan de meest 
biedende en de resterende gelden worden overgemaakt aan een goed doel. 
 
Bescherming persoonsgegevens: 
Fotoclub Difo Oud-Turnhout hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens . 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Fotoclub Difo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met 
zich mee dat wij in ieder geval:  

1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
privacy verklaring.  

2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.  

3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens.  

4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.   

5. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 
wijzen en deze respecteren.  

 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens worden door fotoclub Difo verwerkt ten behoeve van de volgende 
doeleinden: 

1. Om te kunnen deelnemen aan de verscheidene activiteiten gerelateerd aan 
Fotoclub Difo.   

2. Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)  
3. Het bekomen van subsidiëring door de overheid. (wettelijke verplichting) 

 
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we 
de gegevens hebben verkregen. 

1. Van ieder lid worden de naam, adresgegevens, telefoonnummer en mail adres 
bewaard. Deze gegevens worden op het secretariaat bewaard. 

2. De persoonsgegevens zullen niet vrijwillig  aan een derde partij ter beschikking 
gesteld of verkocht worden. 

3. De voorzitter is toezichthouder als bedoeld in artikel 51 van de AVG. Deze zal dan 
ook controleren of er op juiste manier met de persoonsgegevens van ieder lid 
wordt omgegaan. 

4. Indien de club op grond van wettelijke verplichtingen gegevens dient te 
verstrekken, zal het bestuur het verzoek en de identiteit van de verzoeker 
controleren en de leden, voorgaand aan de verstrekking, informeren tenzij 
wettelijke bepalingen dit verbieden. 

5. Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van 
minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke 
toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 



6. De door de leden getoonde foto’s (zowel op het salon, als tijdens het werkjaar en 
website) blijven eigendom van het lid. Deze mogen zonder uitdrukkelijke 
toestemming van het lid niet aan een ander ter beschikking gesteld te worden. 

7. Verantwoordelijkheid van uw beelden (inhoud) op de website blijft de 
verantwoordelijkheid van de auteur. 

8. De plaatsing van die beelden op de website blijft de verantwoordelijkheid van de 
fotoclub Difo. 
 

Beveiliging van de gegevens : 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 
 
Uw rechten omtrent uw gegevens: 
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens 
welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van 
onze verwerkers. U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten 
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.  
U kan ons ook contacteren via onze secretaris. 
 
Klachten:  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij 
u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te 
dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacy bescherming. 

 
Wijziging privacy statement: 
Fotoclub Difo kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een 
aankondiging doen op onze algemene vergadering. 

 
 

GELEZEN EN GOEDGEKEURD       

Datum:                      

Naam: 


