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Almere, 12 december 2019 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Heeft u de SurinameKalender van 2020 al gezien? Nee?….. kijk voor een indruk dan eens op  
www.surinamekalender.nl of  op www.facebook.com/SurinameKalender. 
 
De kalender voor 2020 is net uit, we beginnen met de voorbereidingen voor de kalender van 2021.  
 
Heeft u ook foto’s van Suriname? Foto’s die bijdragen aan een realistische beeldvorming van 
Suriname? Foto’s die positieve herinneringen en gevoelens aan Suriname weergeven? 
Stichting Suriname Kalender ontvangt graag uw foto’s om te gebruiken voor publicatie op de 
Suriname Kalender 2021, onze Facebookpagina en op www.surinamekalender.nl 
 

Uiterste inleverdatum foto’s voor de SurinameKalender 2021: 
1 maart 2020 

aan redactiesurinamekalender@gmail.com 
 
Voor de SurinameKalender zijn foto’s voor de voorkant en voor de voorpagina van elke maand nodig, 
maar ook foto's om bij de verhalen te plaatsen die op de achterkant van de maandpagina staan. Voor 
een foto die op een voorpagina van de maand of op de voorkant van de Kalender wordt gepubliceerd, 
ontvangt u € 50,00. Voor foto’s die wij elders gebruiken kunnen we geen vergoeding geven. U zult 
begrijpen dat wij een zo groot mogelijk deel van de opbrengst van de Kalender willen besteden aan 
projecten op gebied van gezondheidszorg, onderwijs en welzijn in Suriname. 
 
Ook voor de kalender van 2021 is er weer een fotowedstrijd waarbij een jury de winnende foto kiest. 
Voor de fotograaf van de winnende foto is €50,00 gereserveerd.  
 
In de bijlage vindt u de algemene voorwaarden voor deze fotowedstrijd. 
 
Kent u anderen met inspirerende foto’s over Suriname, deel dit bericht dan alstublieft met hen. 
 
Wij zien uit naar uw foto’s! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Marian Adriaansen, Mariëlla Steeman, Dick Spijker 
Redactie Suriname Kalender  
redactiesurinamekalender@gmail.com 
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Algemene voorwaarden voor inzenden foto’s SurinameKalender 2021 
 
U kunt foto’s voor de SurinameKalender 2021 inzenden tot 1 maart 2020.  
 
U kunt uw foto’s sturen naar redactiesurinamekalender@gmail.com, bij voorkeur via 
www.wetransfer.com.  
 
Iedereen, zowel amateur als professional, kan foto’s inzenden. De ingezonden foto moet uit uw eigen 
archief komen, waarbij u zelf de rechten van de foto bezit. Foto’s van openbare bronnen mogen niet 
worden ingezonden. 
 
U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van het portretrecht. Let op dat wanneer personen 
herkenbaar in beeld zijn op de foto, u waar mogelijk, toestemming heeft gevraagd; 
 
De resolutie van de foto’s moet minstens 300 dpi zijn. Het formaat moet liggend zijn. 
Beeldmanipulatie is niet toegestaan, lichte beeldbewerking wel. 
 
Iedere foto dient te zijn voorzien van een bijschrift (titel), locatie en datum. 
 
De redactie en een vormgever bekijken de kwaliteit van de ingezonden foto’s. Zij letten bij de 
beoordeling op kwaliteit, originaliteit, compositie en geschiktheid voor de SurinameKalender. 
 
U krijgt bericht als uw foto wordt gekozen voor een van de twaalf voorbladen of voor de voorkant van 
de kalender. U ontvangt daarvoor € 50,00. Voor foto’s die op de achterkanten van de kalenderbladen 
worden geplaatst geven wij geen vergoeding. De bedragen houden wij bescheiden; onze inkomsten 
willen wij zoveel mogelijk gebruiken om projecten in Suriname te ondersteunen. 
 
Ieder jaar wordt door een jury ook de mooiste foto gekozen. De winnaar daarvan ontvangt € 50,00.  
 
Stichting Suriname JaarKalender mag ingezonden foto’s vrij gebruiken op de kalender, op haar 
website, Facebookpagina en andere uitingen van de stichting. Na inzending blijft u natuurlijk eigenaar 
van de foto. 
 
Het kan zijn dat er een uitsnede van uw foto wordt gemaakt, wanneer uw foto wordt gekozen. Ook 
kan beeldbewerking worden toegepast. In zulke gevallen overlegt de redactie hierover met u. 


