Aanleveren van fotomateriaal
Vanaf de jaargang 2017 verschijnt bij uitgeverij die Keure het eerste multidisciplinaire magazine over
crisisbeheer en noodplanning in België. Om het tijdschrift zo veelzijdig en aantrekkelijk mogelijk te
maken is er nood aan een databank van fotomateriaal om de artikels aan te vullen. Hiervoor willen we
liever geen standaardfotodatabanken raadplegen waarbij foto’s niet steeds representatief of
realistisch zijn voor de besproken onderwerpen (zeker niet binnen de Belgische context).
Daarom zoeken wij (amateur-)fotografen die bereid zijn mee te werken aan dit tijdschrift door het ter
beschikking stellen van nuttige en mooie foto’s. Deze beelden werden genomen:
-

bij interventies (op het terrein, maar ook in de CP-OPS ter plaatse),
bij oefeningen voor interventies,
op Belgische evenementen: algemene sfeerbeelden, deze hoeven zeker niet steeds gelinkt te
zijn aan een interventie,
in voorbereidingsfases van evenementen (waar dus geen interventie plaatsvindt, maar waar
men deze net probeert te vermijden) – hier gaat het meer over algemene sfeerbeelden,
op evenementen georganiseerd voor de verschillende disciplines (opleidingen, congressen, …),
…

Algemene beelden kunnen steeds spontaan worden aangeboden aan de redactie. Daarnaast leggen
we graag een poule aan van geïnteresseerde medewerkers waar we een beroep op kunnen doen met
de vraag naar specifieke foto’s bij bepaalde artikels.

De technische vereisten waaraan de foto’s moeten voldoen:
Pixel-gebaseerde illustraties of beelden


-

-

Het best als .eps, .dcs, of .tiff aanleveren zonder enige vorm van compressie.
Als .jpg, .gif, .bmp, of .pict kan ook maar deze zijn in meerdere of mindere mate gecomprimeerd
waarbij de beeldkwaliteit zal afhangen van de compressie. Hou hier dus rekening mee tijdens
beeldcompressie.
Een resolutie van 300 dpi op schaal 1/1 is noodzakelijk. Indien de beelden groter dan schaal 1/1
moeten worden dan dient de resolutie uiteraard aangepast.
Indicatief: een foto of beeld van 1480 x 2475 pixels kan in drukwerk verwerkt worden tot
een grootte van 12 x 20 cm op 300 dpi.
Belangrijk! Beelden van internet zijn niet geschikt voor drukwerk.

Vergoeding
Als opstartend tijdschrift is het niet mogelijk een financiële vergoeding te voorzien. Wel wordt elke
auteursrechtelijke vereiste gerespecteerd en wordt de fotograaf steeds vermeld bij de foto die hij/zij
heeft aangeleverd.
Elke fotograaf krijgt een exemplaar van het tijdschrift waarin zijn/haar foto is verschenen.
Bij structurele samenwerking waarbij meerdere foto’s worden aangeleverd voor vrij gebruik (en
uiteraard met bronvermelding) wordt een gratis abonnement op het tijdschrift voorzien. Dit wordt
individueel beoordeeld en geëvalueerd door de uitgeverij.

