
LENS OP DEMENSie 
Focus op de mens(en) achter dementie
F O T O W E D S T R I J D  -  R E G L E M E N T

FOTOWEDSTRIJD ‘LENS OP DEMENSie’ - REGLEMENT �1

1. Deze fotowedstrijd wordt ingericht door het Centrum voor ouderenzorg en thuiszorg Het 
Gulle Heem en fotogroep EOS Wevelgem. Met de steun van de gemeente Wevelgem. 
 

2. Thema en titel van de wedstrijd is: 
LENS OP DEMENSie - Focus op de mens(en) achter dementie. 
Opzet van de wedstrijd: 
Met deze wedstrijd wensen de inrichters op een respectvolle en waardige manier te focussen 
op personen met dementie, hun familie, hun vrienden en hun verzorgers. 
Aldus willen we de kracht en de talenten van deze mensen in beeld brengen. 
Deze fotowedstrijd kadert in het groter project ‘Dementievriendelijk Wevelgem’. 
 

3. De wedstrijd loopt van zondag 1 september 2019 tot en met donderdag 20 februari 2020 
(middernacht). Foto’s na deze datum ingestuurd komen niet meer in aanmerking. 
 

4. De deelname is gratis en staat open voor iedereen die gedomicilieerd is in een Vlaamse 
provincie. De directie van het Centrum voor ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem en de 
leden van het bestuur van fotogroep EOS Wevelgem zijn uitgesloten van deelname. 
 

5. Per deelnemer mogen er maximaal 4 foto’s (fotobestanden) ingestuurd worden. Enkel 
digitale fotobestanden komen in aanmerking. 
Bestandsformaat: jpeg/jpg. De maximale grootte per doorgestuurde foto mag niet groter zijn 
dan 5MB. 
Kaders rond de foto’s en logo’s, namen en copyright-tekens op de foto’s zijn niet toegelaten. 
 
De bestandsnaam van elke foto moet er als volgt uitzien: 
(naam fotograaf)(punt)(voornaam fotograaf)(punt)(titel van de foto)(punt)(jpg) 
Voorbeeld:  vanhoorne.filip.pretlichtjes.jpg  
 

6. De fotobestanden moeten door middel van WeTransfer doorgestuurd worden naar: 
lens-op-demensie@eos-wevelgem.be. 
In het rubriekje ‘Bericht’ op WeTransfer noteer je: uw naam en voornaam, uw volledig adres 
en uw mailadres. Deze gegevens zullen door de inrichters behandeld worden volgens de 
Europese GDPR-wetgeving op vlak van privacy. 
 

7. De inrichters hebben het recht foto’s te weigeren wanneer:
• deze te laat ingestuurd werden
• ze niet voldoen aan de technische voorschriften van dit reglement
• ze de privacy of de openbare orde kunnen schenden of verstoren
• ze aanstoot geven of indruisen tegen de menselijke waardigheid  
 
De inrichters vinden het bijzonder belangrijk dat de foto’s op een respectvolle manier 
genomen zijn, waarbij de waardigheid van de gefotografeerde persoon of personen 
essentieel is.
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8. De deelnemers moeten beschikken over het volledig auteursrecht van de foto’s en moeten 
tevens beschikken over de toelating tot het nemen en het publiceren van de foto’s door de 
afgebeelde personen of hun wettelijke vertegenwoordiger. De deelnemers vrijwaren in dit 
verband de inrichters van elke aansprakelijkheid. 
 
Deelnemers die een blanco toelatingsformulier (informed consent) wensen te ontvangen 
kunnen dit gratis aanvragen met een mailtje naar: lens-op-demensie@eos-wevelgem.be  

9. De jury bestaat uit: de Belgische topfotograaf Michiel Hendryckx, mevr. Mieck Vos (alg. 
directeur VVSG), mevr. Bernadette Vandenheuvel (uittredend kabinet minister Vandeurzen), 
dhr. Jurn Verschraegen (directeur expertisecentra dementie) en een afvaardiging van 
mensen met dementie, wonende in Het Gulle Heem te Gullegem/Wevelgem. 
Het co-voorzitterschap van deze jury wordt waargenomen door dhr. José Lecoutere, directeur 
Centrum voor ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem en dhr Geert Casier, voorzitter van 
fotogroep EOS Wevelgem. 

10. De beslissingen van de jury zijn niet aanvechtbaar. Hier wordt geen correspondentie over 
gevoerd. 
 

11. Er zullen 15 foto’s geselecteerd worden, waaronder 3 laureaat-foto’s. De laureaat-foto’s zijn 
deze met het meest aantal punten. 
 
Beprijzing:

• Eerste laureaat-foto  : € 500 & fotoafdruk op dibond 80 x 120 cm
• Tweede laureaat-foto: € 200 & fotoafdruk op dibond 80 x 120 cm
• Derde laureaat-foto   : € 100 & fotoafdruk op dibond 80 x 120 cm
• Resterende 12 geselecteerden: fotoafdruk op dibond 40 x 60 cm
• Een deelnemer kan slechts éénmaal een laureaat-foto behalen. Bij voorkomend geval 

schuift de betrokken foto naar de 4° plaats.

12. De deelnemers behouden het eigendomsrecht op hun foto’s. 
De deelnemers met geselecteerde foto’s (incl. laureaat-foto’s) geven aan de inrichters 
evenwel de toelating om hun foto’s te exposeren in het kader van niet commerciële 
tentoonstellingen rond dementie.  
Mogelijks worden deze foto’s opgenomen in een brochure over dementie. 
In deze context zullen de inrichters aan de deelnemers met geselecteerde foto’s vragen hen 
het betrokken fotobestand op maximale grootte door te sturen en tevens een kleine tekst met 
enige toelichting in verband met de foto en de omstandigheden waarin hij genomen werd. 
 

13. De proclamatie en de overhandiging van de prijzen zal gebeuren in de gebouwen van het 
Centrum voor ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem te Gullegem/Wevelgem. 
Aansluitend op deze proclamatie wordt de tentoonstelling met de geselecteerde foto’s 
geopend en een receptie aangeboden. 
De deelnemers met geselecteerde foto’s worden persoonlijk door de inrichters verwittigd en 
uitgenodigd (met hun eventuele partner). 

14. Het insturen van foto’s houdt de integrale aanvaarding van dit reglement in. 

15. Verdere informatie over deze fotowedstrijd, stuur een mailtje naar lens-op-demensie@eos-
wevelgem.be.
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