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WEDSTRIJDREGLEMENT BEWOGEN FOTOGRAFEN 2023 
  

1. Organisatie 
De organisator van de wedstrijd is Linx+ vzw, Hoogstraat 42, 1000 Brussel. 
Wedstrijd met de steun en erkenning van AMSAB-ISG. 
 
2. Deelnemers 
De wedstrijd staat open voor iedere niet-professionele fotograaf. Professionele 
medewerkers van Linx+ en hun eerstelijnsfamilieleden (kinderen, ouders, broers of zussen) 
zijn evenwel uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.  
 
3. Sociale fotografie 
Onder sociale fotografie verstaan we foto’s waarin de mens en zijn sociale positie centraal 
staat. Vaak – maar zeker niet altijd – geeft het de wat minder mooie dingen uit het leven of 
dagelijks leven weer. De sfeer die op de foto tot uiting wordt gebracht, gaat over zaken die 
de mens bezighoudt, gebeurtenissen en omstandigheden die een zekere emotie 
teweegbrengen. Het is daarom geen straatfotografie of ogenbliksfotografie an sich en de 
scènes kunnen evengoed binnenshuis, op het platteland of waar dan ook met de camera 
vastgelegd worden. 
 
4. Onderwerp 
De digitale beelden worden ingestuurd onder het thema:  
 

Schafttijd 
Misschien stond je er nog niet bij stil, maar onze brooddoos geeft heel wat prijs over de 
samenleving waarin we leven. Anderhalve eeuw geleden, wanneer werkdagen van 12 uur 
geen uitzondering waren, streden arbeiders voor het recht op een deftig moment om te 
eten… 
Hoe brengen mensen hun schafttijd vandaag door? Met een brooddoos vol lekkers of een 
pita, pak frieten of quinoasalade van om de hoek? Samen met de collega’s? In een 
luidruchtige refter of alleen voor de computer? Is de lunchpauze een moment van rust of 
eerder een bron van stress? Is die flexibel invulbaar of wordt die streng gecontroleerd? 
Wordt de pauze gebruikt om te bewegen, te leren of af te spreken met vrienden?  
 
5. Aantal inzendingen 

• Het aantal inzendingen is beperkt tot 4 per auteur.  

• Foto’s die reeds deelnamen aan vroegere wedstrijden van Linx+ worden geweigerd.  
 
6. Timing  

• Foto’s kunnen worden ingestuurd tot en met 30 april 2023. 

• De jurering gebeurt door een professionele jury.  
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• De geselecteerde foto’s maken nog kans op de publieksprijs. 

• De prijsuitreiking van de bekroonde foto’s wordt voorzien in het najaar van 2023. 
 
7. Wijze van inzenden 

• Het inzenden van de werken houdt de integrale aanvaarding van dit reglement in. 

• Alle foto’s worden ingezonden via het wedstrijdformulier op www.linxplus.be. 

• Zorg ervoor dat, in het geval de jury uw beeld selecteert, het hoog genoeg van kwaliteit 
is om op A3-formaat gedrukt te worden (richtlijn voor A3: 420x297mm of 4961x3508px 
met 300ppi, maar we zijn soepel in die dingen). We aanvaarden TIF en JPG als 
bestandsformaat voor de inzendingen. 
  

8. Inschrijvingsgeld  
Deelname is gratis.  
 
9. Jury 

• De jury wordt samengesteld door de organisatoren. De samenstelling zal bestaan uit 
erkende fotografen en sociaal geëngageerde personen uit diverse sectoren.  

• Bij de jurering onderscheidt de jury aanvaarde en bekroonde foto’s.  

• De beslissing van de jury is onherroepelijk en hierover wordt geen correspondentie 
gevoerd.  

 
10. Publieksprijs 
De aanvaarde foto’s van de themareeks worden op de website getoond met de mogelijkheid 
om ze aan te duiden voor de publieksprijs. Hiervan wordt ook een expo georganiseerd. 
 
11. Prijzen en prijsuitreiking 

• Alle deelnemers met door de jury aanvaarde en bekroonde foto’s worden persoonlijk 
uitgenodigd op de prijsuitreiking. 

• De winnaar ontvangt een cheque ter waarde van 250 euro (prijs Vlaams ABVV). De 
tweede plaats wordt bekroond met een cheque ter waarde van 150 euro, de derde 
plaats met een cheque van 75 euro.  

• De winnaar van de publieksprijs wint een museumpas. 
 
12. Publicatie, digitale en fysieke tentoonstelling 

• Na de jurering wordt een digitale tentoonstelling van de aanvaarde en bekroonde foto’s 
gepubliceerd op www.linxplus.be. 

• Na de jurering wordt een fysieke tentoonstelling van de aanvaarde en bekroonde foto’s 
opgesteld. Deze kan door onze Linx+-werkingen over heel Vlaanderen opgevraagd en 
tentoongesteld worden. Je maakt ook kans op selectie voor de expo Boterhammen in de 
Stad 2023 in Brussel (in samenwerking met AMSAB-ISG en Ancienne Belgique).  

• De geselecteerde foto’s worden gepubliceerd in RAUW, Sociale Fotografie Magazine. De 
fotografen wordt daarbij gevraagd een tekst te schrijven over hun geselecteerde foto. Ze 
ontvangen een gratis exemplaar van RAUW.  

 
13. Rechten op de foto’s  

• De inzender moet beschikken over alle rechten van de foto. Ze bevatten ook geen 
bewerkte of onbewerkte delen van beelden aangemaakt door andere auteurs. 
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• Door zijn/haar inzending verklaart de auteur dat de personen die op de foto’s 
voorkomen geen bezwaar hebben tegen publicatie.  

• De deelnemers vrijwaren Linx+ van elke vorm van aanspraak of verantwoording die 
voortkomen uit de publicatie of expositie van de inzending. 

• Linx+ vzw kan de ingezonden foto’s gebruiken binnen haar media voor de duur van 3 
jaar, conform de wetgeving op vlak van auteursrecht. 

 
14. Aanvullende info 

• De deelnemers gaan akkoord dat de inrichters de persoonlijke gegevens verwerken en 
gebruiken voor de communicatie over de wedstrijd, conform de geldende wetgeving. 

• De deelnemers worden geacht het reglement te kennen en verklaren zich door 
deelname akkoord met de voorwaarden ervan.  

• Alle gevallen en moeilijkheden die door dit reglement niet uitdrukkelijk worden geregeld, 
worden beslecht door de inrichters.  

 
 


