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Artikel 1: ORGANISATIE 
 

1. Het Themafilmfestival wordt georganiseerd door het Regiobestuur van ZH’12. 
 
 
Artikel 2: DEFINITIE  
 
1. Onder een themafilm wordt verstaan een film die gaat over het door het Regiobestuur 
aangekondigde thema. Elke genre is toegestaan. 
 
 
Artikel 3: DEELNAME 
 

1. De toegestane middelen om een bestand aan te leveren zijn door middel van een USB-
stick en online aanlevering zoals bijvoorbeeld We Transfer.  

2. De toegestane bestandsformaten zijn MPEG2 en MP4. Alleen films in SD en HD worden 
toegelaten. 

3. De beeld verhouding is 16:9.  
4. De deelnemende films moeten voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:  

a. De film is gemaakt door een lid van ZH’12.  
b. De film is opgenomen na 2016 
c. De film heeft een maximale lengte van 10 minuten.  
d. De film voldoet aan de definitie van het thema. 
e. De drager mag alleen de ingezonden film bevatten.  
f. De film heeft niet eerder aan een door ZH’12 georganiseerd festival deelgenomen.  
g. De film dient uiterlijk 4 weken voor de datum van het festival schriftelijk aangemeld 

te zijn volgens de instructies van het Regiobestuur.  
h. De film dient uiterlijk 2 weken van tevoren ontvangen te zijn op het adres dat door 

de organisatie is opgegeven.  
i. Beelden van derden zoals van professionele films, televisie- uitzendingen en 

internet zijn toegestaan, onder de voorwaarden dat het fragmenten zijn en strikt 
functioneel zijn. Dit naar oordeel van het bestuur. Dit oordeel is bindend. 

Audiovisuele Amateurs 
Zuid-Holland 

 
Secretaris: Elvira Franken  

Email: secr.zh12@gmail.com  

 

mailto:secr.zh12@gmail.com�
http://www.zh12.novafilmvideo.nl/�
mailto:secr.zh12@gmail.com�


 

secr.zh12@gmail.com                www.zh12.novafilmvideo.nl                Bank: NL98 INGB 0007 4685 17               KvK: 56455739 

2  
 
Artikel 4: TOELATING 
 
1.  Elk lid van een aangesloten club mag meedoen met één themafilm. 
2.  De maker dient op het festival aanwezig te zijn. Indien de maker niet aanwezig is, 

wordt de film niet vertoond.  
 
 
Artikel 5: PROJECTIE 
 

1. De projectie wordt verzorgd door personen, die door het ZH’12-bestuur zijn 
aangewezen.  

2. De films worden van tevoren door het projectieteam getest op juiste weergave en 
festivalvoorwaarden.  

3. Het projectieteam bepaalt of de film voldoet aan de technische kwaliteit om vertoond te 
worden. Bij onvoldoende technische kwaliteit wordt de film niet vertoond. De filmmaker 
wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Beroep of bezwaar tegen dit besluit is niet 
mogelijk.  

 
 
Artikel 6: PRIJZEN 
 

1. De zaaljury bepaalt de winnaar (een kleine attentie).  
2. Het stemformulier is alleen geldig als er één film op is ingevuld en eenduidig is.  
3. Indien er meerdere films zijn met het hoogste aantal stemmen, dan vindt een tweede 

stemming plaats over de concurrerende films. Staken de stemmen bij de tweede ronde 
dan vindt er loting plaats tussen deze films.  

4. Er is in principe één prijs. Deze wordt toegekend aan de film met de meeste geldig 
uitgebrachte stemmen.  

 
 
Artikel 7: BESLUIT 
 

1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Regiobestuur van ZH’12. 
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