
  

                                                                              Woerden, 31 maart 2021. 
  
 
Beste leden, 
 
IrisTrofee – maandag 22 november 2021 
   
Het bestuur van de Fotoclub Iris nodigt je uit voor deelname aan de fotowedstijd om de 
Iriswisseltrofee 2021.  
De Iriswisseltrofee zal worden uitgereikt aan de fotograaf van de, door de jury, als best beoordeelde 
foto. Ook de winnaars van de drie categorieën krijgen een prijs. 
 
De inschrijving staat open voor alle leden van de Fotoclub Iris. 
  
De foto's voor de Iriswisseltrofee 2021, maximaal drie per persoon, dienen vóór 25 oktober 2021 te 
worden ingeleverd bij de secretaris – Dick van Doorn. Of op een clubavond of bij hem thuis. 
 
Elke foto (in passe-partout) dient te zijn voorzien van een sticker zoals beschreven in het 
bijgevoegde reglement. 
  
De digitale bestanden van de foto’s dienen uiterlijk  op 5 november 2021 opgestuurd te zijn naar het 
secretariaat; e-mailadres van het secretariaat is: secretaris@fotoclub-iris.nl.  
Let op: niet naar de AC. 
 
De aangeleverde digitale foto’s dienen te voldoen aan de volgende eisen: 
extensie:  .jpeg 
resolutie:  72 pixels/inch    
grootte:  max 1920 pixels langste zijde, max 2MB. 
Naam bestand (digitale foto) is: bondsnummer, categorie en volgnummer.  

Het bondsnummer staat op de ledenlijst voor de naam van het lid en op het pasje. 
  
De bespreking van de foto's en de uitreiking van de Iriswisseltrofee zullen plaatsvinden op 22 
november 2021 tijdens de clubavond. Hopelijk is dat een fysieke bijeenkomst; anders wordt het een 
online jurering. Aanvang 19.30 uur.  
Of ook de partners mee mogen en of kunnen komen op die avond wordt t.z.t bekendgemaakt. 
 
Het reglement en de stickers voor de Iriswisseltrofee vind je als bijlage bij deze mail. 
  
Mocht je vragen hebben over deze wedstrijd, dan kan je terecht bij de secretaris – Dick van Doorn – 
secretaris@fotoclub-iris.nl  of telefonisch 06 30258172. 
  
Vriendelijke groet en succes!  
 
 
Namens het bestuur, 
Dick van Doorn, secretaris. 
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