GEBRUIKERSOVEREENKOMST
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Deze overeenkomst geldt voor alle gebruikers van de FB-pagina van WVFD
vzw.
Iedereen die toegang heeft tot deze pagina wordt geacht deze vernieuwde
overeenkomst te lezen en er zich naar te gedragen.
Art 1. Wie kan lid worden?
• In principe kan iedereen lid worden van de WVFD vzw FB-pagina maar
we maken wel een onderscheid in twee groepen:
o Groep 1: Iedere fotograaf, lid van een bij WVFD vzw aangesloten
fotoclub, of iemand die individueel aangesloten is bij WVFD vzw,
kan het lidmaatschap op de FB-pagina van WVFD vzw aanvragen.
o Groep 2: Iedere belangstellende in wat WVFD vzw doet kan het
lidmaatschap op de FB-pagina van WVFD vzw aanvragen.
• De beheerders van de WVFD vzw FB-pagina zullen zo snel mogelijk de
aanvraag behandelen.

Art 2. Welke rechten geeft een lidmaatschap?
a) Iedere fotograaf uit groep 1 heeft, door de aansluiting van zijn/haar club
bij WVFD vzw, het recht beelden waarop hij/zij het auteursrecht heeft, in
te sturen om op de WVFD vzw FB-pagina te plaatsen. Eventueel kan en
mag er tekst bijgevoegd worden voor zover deze tekst deftig is opgesteld
en betrekking heeft op het gepresenteerde beeld.
b) De mensen uit groep 2 hebben dit recht niet. Zij kunnen wel, als hun club
niet wenst aan te sluiten bij WVFD vzw, een individueel lidmaatschap
aanvragen waardoor ze ook in groep 1 terechtkomen. Info hierover op
onze website www.wvfd.eu.
c) De beheerders van de WVFD vzw FB-pagina zijn onvoorwaardelijk
gerechtigd om aangeboden beelden/teksten goed te keuren of te

weigeren. Zij zullen dit beoordelen op basis van onderstaande
reglement.
d) De indiener van een beeld die meent dat zijn beeld(en) ten onrechte
geweigerd werd(en), kan via e-mail (wvfd@telenet.be) naar de motivatie
van de weigering vragen.
Art 3 Wat kan er zeker niet gepost worden?
a) WVFD vzw is een culturele vereniging en neemt onvoorwaardelijk
afstand van iedere religieuze, morele en /of politieke invalshoek. WVFD
vzw is in deze neutraal.
• WVFD vzw zal dan ook geen foto’s of teksten aanvaarden die een
standpunt innemen in bovenstaande gebieden.
b) Onfatsoenlijke en immorele beelden (en eventueel aangehechte teksten)
zullen geweigerd worden.
• Modelfotografie behoort tot het fotografisch collectief en wordt
niet als dusdanig beschouwd tenzij het pornografische vormen
aanneemt.
c) Reacties die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden of die
discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Elke auteur wenst
zich te verbeteren en hoort dus graag suggesties i.p.v. loutere afbraak.
d) Alle zaken die de bedoeling hebben de WVFD vzw FB-pagina te schaden
of de gebruikers ervan te treffen. Hier spreken we o.a. van verspreiden
van malware, virussen, phishing, het schenden van de geheimhouding
van inloggegevens enz... Onduidelijke gevallen worden in het bestuur
besproken.
e) Wat ook niet wordt aanvaard is een aanval op WVFD vzw in zijn geheel
of onderdelen ervan via onze FB-pagina. Kritiek op onze werking mag
altijd ( en moet als die gegrond is) maar om die te uiten bestaan andere
kanalen. De kritiek zal onmiddellijk en zonder uitleg aan de inzender
verwijderd worden.
f) Auteursrechtelijk beschermd materiaal van anderen gebruiken ( met of
zonder toestemming speelt geen rol) – zorgt onmiddellijk voor schorsing.

Art 4 Wat met overtredingen op dit reglement?
a) Als een gebruiker van de WVFD vzw FB-pagina zich niet houdt aan dit
reglement kan de toegang tot onze pagina zonder voorafgaandelijke
waarschuwing onmiddellijk geblokkeerd worden.

• De beheerder zal de auteur dan melden op basis van welk artikel
uit dit reglement er werd geblokkeerd.
• De auteur kan bezwaar aantekenen via een email aan het bestuur via
de voorzitter (voorzitterwvfd@telenet.be) maar dit werkt niet
opschortend en zal behandeld worden in de eerstvolgende
vergadering bestuur.
• Het bestuur WVFD vzw zal sowieso in een eerstvolgende vergadering
beslissen hoelang de schorsing zal duren.
b) Hoelang wordt er geschorst?
• Bij een eerste overtreding zal dit slechts de duur zijn tussen twee
bestuursvergaderingen tenzij er sprake is van een overtreding op art.
3 paragraaf d, waar de schorsing definitief is.
• Bij een tweede overtreding is de schorsing minstens 6 maanden. Als
het een tweede overtreding is op artikel 3 paragraaf e of f zal de
schorsing definitief zijn.
• Bij de derde overtreding wordt de schorsing definitief.
• Als iemand definitief wordt geschorst en het betreft iemand uit groep
1 dan zal zijn/haar club hiervan op de hoogte worden gebracht.
Art 5 Iedere auteur behoudt zijn auteursrecht.
• WVFD vzw zal de geposte beelden voor geen enkel doeleinde gebruiken.
Ze worden enkel toegelaten op onze FB-pagina.
• De auteur is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen beelden.
Art 6 Praktisch gebruik FB-pagina WVFD
Wat kan en mag je doen:
a)
Per dag mag er 1 beeld aangeboden worden.
o Wel altijd ook vermelden bij welke club je aangesloten bent
of dat je individueel lid bent van WVFD vzw.
o De beheerders doen hun best om die dagelijks te posten.
b)
Uitleg meesturen om zo het beeld wat te kaderen.
c)
Reageren op een geplaatst beeld.
o Hou het wel kort en fatsoenlijk (zie ook bovenstaand
reglement).
Wat je niet moet doen:
a)
Meer dan 1 beeld per dag doorsturen.
b)
Bij een reactie op een beeld je identiteit verdoezelen.
▪ bv een e-mailadres gebruiken dat niet van jou is.

c)

d)
e)
f)

▪ of via allerlei (schuil)namen insturen.
Gebruik van scheldmethoden internet.
o Uitsluitend hoofdletters (= roepen)
o Verschillende leestekens achter elkaar (uitspraak
bekrachtigen)
Een reactie plaatsen die geen verband houdt met het onderwerp.
Personen met bijnamen aanspreken.
Iets via beelden proberen te verkopen of te verhuren.
o er is op de website van WVFD hiervoor een plaats voorzien
voor “vraag en aanbod”).
o Product fotografie mag dan wel.

WVFD vzw houdt zich strikt aan het reglement van Facebook:
https://www.facebook.com/communitystandards/.

