
Koninklijke Fotoclub Westhoek Veurne: 

Beknopt huishoudelijk reglement. 

Historie: 

De Koninklijke Fotoclub Westhoek Veurne, afgekort KFWV, bestaat al van 1957. Het is één van de 

stichtingsclubs van de West-Vlaamse fotografie. 

Om de veertien dagen, op maandagavond ( pare weken ) van 19:30 – 22:00 uur komen de leden 

bijeen om foto’s te bespreken en geprojecteerde beelden te beoordelen naar techniek en inhoud. 

In het fotojaar 2021-2022 werden De fotovrienden opgericht. De fotovrienden bestaan hoofdzakelijk 

uit mensen die bij een of andere instelling lessen in fotografie, fotobewerking, of iets dergelijks 

hebben gevolgd.  

De fotovrienden komen om de veertien dagen  samen op donderdagnamiddag ( onpare weken ) van 

14 tot 17 uur 

De bijeenkomsten gaan door in ons clublokaal op de bovenste verdieping van de oude Vleeshalle , 

Grote Markt 1, 8630 Veurne, behalve in de maanden juli en augustus. 

Privacy: 

Elk lid onderschrijft dat hij of zij kennis hebben genomen van de wetgeving rond privacy en 

gegevensbescherming, en engageert zich om deze na te leven. De club kan niet verantwoordelijk 

worden gesteld worden voor inbreuken hiertegen die gepleegd worden door individuele leden. 

Opgelet, elk lid draagt volledig zelf de verantwoordelijkheid inzake auteursrechten en portretrechten 

voor de getoonde foto’s in zijn/haar persoonlijke portfolio of in de sociale mediagroep. De KFWV als 

dusdanig, kan bij eventuele overtredingen hieromtrent, niet aansprakelijk gesteld worden. 

De club houdt zich het recht voor om de beelden   van top5 en clubwedstrijd te publiceren op de 

Facebookpagina en de website van de KFWV. 

Verzekering: 

De KFWV is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens een evenement of foto uitstap 

e.a. Er is wel een BA-verzekering waarbij alle leden van de club aangesloten zijn. (inbegrepen in het 

lidgeld). 

 

Wie is verzekerd? 

de verzekerden zijn: 



 het bestuur, de bestuursleden, de leiders en de gewone leden 

 de aangestelden, hieronder verstaan we onder andere de vrijwilligers die onder leiding, gezag 

en toezicht werken 

 de ouders of voogden die burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de leden 
  

Wat is verzekerd? 
De verzekering geldt voor schade die aan derden veroorzaakt wordt: 

 in het verenigingsleven 

 op weg van en naar de activiteiten 

 door de gebouwen, installaties en goederen van de vereniging 

 door andere goederen of dieren terwijl zij ten dienste staan van het verenigingsleven 

  
Het begrip "verenigingsleven" heeft een ruime betekenis: het omvat niet alleen de gewone groepsactiviteiten voor 

de leden van de vereniging, maar alle activiteiten die verband houden met de vereniging, dus bv. ook een indivi-

duele opdracht van een bestuurslid. 

De leden zijn onderling derden: alleen de verzekeringnemer en de gezinsleden van de verzekerde die aanspra-

kelijk gesteld wordt, zijn uitgesloten van het recht op vergoeding. 

  

Waarden en normen: 

De KFWV waarborgt haar leden het recht op vrije artistieke expressie. 

De KFWV distantieert zich uitdrukkelijk van seksistische, discriminerende en pornografische foto’s. 

De leden verbinden zich er toe de goede naam van de club en haar leden te respecteren. 

Enkel de bestuursleden kunnen de vereniging bindend vertegenwoordigen tegenover derden. 

De vereniging garandeert de discrete hantering van persoonsgegevens van de leden. Adresgegevens die verzameld worden 

zullen alleen worden aangewend in het kader van de clubwerking. 

De vereniging doet er alles aan om de GDPR-regels te respecteren. 

De vereniging/het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gedrag van leden tijdens clubbijeenkomsten en 

andere activiteiten, ook al betreft het een betalende activiteit. Elk lid of kandidaat clublid blijft zelf verantwoordelijk voor 

eigen daden. 

Een lid dat schade toebrengt aan de bezittingen van anderen tijdens de clubactiviteiten wordt geacht deze schade te 

vergoeden. 

We verwachten van onze leden respect voor anderen, hun creatief werk en hun bezittingen. 

Dronkenschap of druggebruik tijdens clubactiviteiten worden niet getolereerd. 

Bij overtreding van de regels vermeld in dit huishoudelijk reglement, kan het bestuur maatregelen nemen om de vlotte 

werking van de club te waarborgen voor andere leden . 

Lidgeld: 

Het lidgeld van 25 € wordt betaald ten laatste tegen 1 oktober door overschrijving op het rekeningnummer :  

BE73 7755 7422 4560  van  Fotoclub Westhoek, met vermelding van jouw naam + het kalender jaar.  

Door jaarlijks lidgeld te betalen verklaart het lid zich akkoord met het huishoudelijk reglement . 

Het huishoudelijk reglement kan ten allen tijde aangepast of gewijzigd worden door het bestuur.  



 


