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Versie 1 oktober 2017 
Ingaand 1 januari 2018, goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur in oktober 2017. 
 
 
1   Clubjubileum   

a. Jubilea: Bij een jubileum van 25 jaar, 50 jaar, en zo vervolgens oplopend met tel-
kens 25  jaar, wordt aan de club een subsidie verleend voor het houden van een 
toepasselijke tentoonstelling die voor publiek vrij toegankelijk is.  
 

b. Subsidie: De subsidie is gelijk aan de kosten van de tentoonstelling, met een 
maximum van € 150 bij een jubileum van 25 jaar, € 300 bij een jubileum van 50 
en 75 jaar en € 400 daarboven. De subsidie wordt overgemaakt aan de club. 
 

c. Aanvraag: De aanvraag, voorzien van een begroting van de kosten van de ten-
toonstelling, wordt door de club ingediend bij de algemeen penningmeester van 
de Fotobond met een kopie of c.c. aan de afdeling.  
 

d. Uitreiking: De symbolische uitreiking van de subsidie geschiedt door het afde-
lingsbestuur bij een jubileum tot en met 50 jaar (de algemeen penningmeester in-
formeert het afdelingsbestuur daarover) of door een lid van het dagelijks bestuur 
bij een jubileum van 75 jaar of meer. 

 
2   Jubileum van een clublid of persoonlijk lid  

a. Jubilea: Aan leden die gedurende 25, 40 of 50 jaar (en daarboven elke 5 jaar) lid 
zijn van de Fotobond kan door de afdeling of het dagelijks bestuur een oorkonde 
en eventueel  vanaf 40 jaar een insigne worden toegekend conform de regels 
hierna.  
 

b. Aanvraag: De aanvraag geschiedt door het clubbestuur bij het afdelingsbestuur. 
Bij een jubileum van 50 jaar of meer wordt deze aanvraag door het afdelingsbe-
stuur doorgezonden naar het dagelijks bestuur. 
 

c. Uitreiking tot en met 40 jaar: Bij een jubileum van 25 of 40 jaar zorgt het afde-
lingsbestuur voor uitreiking van de oorkonde en het insigne. Oorkondes zijn door 
het dagelijks bestuur aan de afdeling in voorraad verstrekt. De oorkonde wordt 
door het afdelingsbestuur van de nodige gegevens voorzien volgens de richtlijnen 
van het dagelijks bestuur. Bij een jubileum van 25 jaar is het insigne uitgevoerd 
in bronskleur, bij 40 jaar in zilverkleur.  
 

d. Uitreiking 50 jaar of meer: Bij een jubileum van 50 jaar en meer zorgt het dage-
lijks bestuur voor uitreiking van een oorkonde, en bij een jubileum van 50 jaar te-
vens van een insigne uitgevoerd in goudkleur. De uitreiking kan gedelegeerd wor-
den aan het afdelingsbestuur. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur. 
 

Overgangsregel: Op verzoek van het clubbestuur kunnen aan leden die in 2016 of 2017 
een jubileumjaar conform artikel 2 hierboven hebben bereikt alsnog de oorkonde en het 
insigne worden uitgereikt. De aanvraag daarvoor dient uiterlijk op 31 januari 2018 ge-
daan te zijn. 
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Bijlage: Schematische samenvatting 
 
 
Jubileum Verstrekking Aanvraag Uitreiking 

door 
 

Clubjubileum 
 

25 jr Max. € 150 van de kosten van een 
voor het publiek vrij toegankelijke 
tentoonstelling. 
 

Door club bij al-
gemeen penning-
meester, met be-
groting kosten 
tentoonstelling. 

Afdelings-
bestuur 
 

50 jr Idem, max. € 300. 
 

75 jr Idem, max. € 300. 
 

Lid DB 

100 jr en ho-
ger 

Idem, max. € 400. 
 

 
Club- of Persoonlijk lidmaatschap 

 
25 jr Oorkonde + insigne brons. De oor-

konden zijn in voorraad bij het afde-
lingsbestuur. De oorkonde wordt in-
geprint conform de richtlijnen van het 
DB. 
 

Door clubbestuur 
bij afdelingsbe-
stuur 

Afdelings-
bestuur 

40 jr Idem, insigne zilver. 
 

50 jr Oorkonde (door het DB vervaardigd) 
+ insigne goud. 
 

Idem, doorgezon-
den naar DB 

DB of ie-
mand na-
mens DB 

55 / 60 etc. jr Oorkonde (door het DB vervaardigd). 
 

 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het DB.  
 
 


