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Hartelijke groet,
Bestuur Fotobond Afdeling Twente

Verzetten naar  
21 november ‘20

 
Beste Fotovrienden,

Een maand geleden stuurden we je een uitnodiging voor 
onze jaarlijkse fotowedstrijd. Ondanks alle belemmeringen 
van deze Corona-tijd hebben veel leden gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om deel te nemen. We hebben 107 
foto’s van 11 clubs ontvangen en waren tot gisteravond 
druk bezig met de voorbereidingen van die bijeenkomst 
die op 14 november a.s. georganiseerd zou worden.

Sinds de persconferentie van minister-president Rutte  
en de aankondiging dat alle voor publiek toegankelijke  
locaties zoals bibliotheken, bioscopen en buurthuizen voor 
twee weken dicht gaan, zien ook wij ons genoodzaakt  
om de Afdelingsfotowedstrijd te verzetten.  
Wat onze overwegingen zijn en hoe we denken om tóch 
ons ‘najaarsfeestje’ te vieren, lees je in deze brief.

We verzetten de wedstrijd naar 21 nov.
Bij het organiseren van de Afdelingsfotowedstrijd 2020  
zijn we al afgestapt van het idee om met 100 mensen  
in de grote zaal van Het Parochiehuis samen te komen. 
Een besmetting met Corona laat dat soort aantallen  
domweg niet toe. We willen echter wel zoveel mogelijk 
 recht doen aan de essentie van de wedstrijd, namelijk  
een beoordeling van echte foto’s (geen digitale beelden) 
die in passe-partout en opgeplakt zijn aangeleverd.  

Om dat te kunnen doen zouden de juryleden op 14 nov. 
naar Delden komen. Ze zouden ’s ochtends de uitgestalde  
foto’s beoordelen. ’s Middags zou er een presentatie 
plaats vinden die via een live-stream thuis te volgen  
zou zijn.

Sinds onze premier in al zijn wijsheid besloten heeft om  
de komende twee weken samenkomsten zoveel mogelijk 
te beperken, hebben we nagedacht over een alternatief.  
In het kort komt dat neer op twee mogelijkheden.

A.  Een jurering en fotobespreking waarbij  
gebruik wordt gemaakt van de digitale beelden, 
videoconferencing en de juryleden vanuit huis, via 
het internet tot een oordeel komen. We zouden dan 
vervolgens een jurypresentatie op dezelfde manier 
kunnen opnemen en via onze eigen website  
beschikbaar kunnen maken voor de leden.  
Het nadeel van die keuze is dat de juryleden dan 
geen gebruik kunnen maken van het werkelijke 
beeldmateriaal en een keuze moeten baseren  
op de aangeleverde digitale bestanden. 

 
 
B. Het verzetten van de wedstrijd met één week, 
waarbij alles bij het oude blijft en we op 21 november 
wél gebruik kunnen maken van materiaal dat de 
deelnemers hebben ingestuurd. Het nadeel van die 
optie is dat we niet zeker weten of we een week later 
wel gebruik kunnen maken van de zaal in Delden, 
want ook die termijn is afhankelijk van de  
besmettingsprognose.
 

We hebben besloten voor optie B: 
Het verzetten van de wedstrijd met één week en een  
livestream via YouTube die te zien zal zijn op onze website. 
Doorslaggevend voor die keuze is dat de juryleden een 
betere afweging kunnen maken en we ons realiseren dat 
het voor leden teleurstellend is als we geen gebruik maken 
van de opgestuurde afdrukken.

Afsluitend.
Als in de komende dagen blijkt dat de regering besluit tot 
een verlenging van de termijn van 2 weken, dan zijn we 
tóch genoodzaakt om een digitale jurering te organiseren. 
We houden je daar natuurlijk van op de hoogte en laten je 
z.s.m. weten via welke link je de live-stream op onze site 
kan volgen.

Almelo, 4 november 2020


