
Huisregels Canon Club Nederland Facebook groep 

Onderstaande huisregels zijn samengesteld door het bestuur en beheerteam van Canon Club 
Nederland (https://www.facebook.com/groups/CanonClubNL). Deze regels zijn bedoeld om deze 
groep gezellig, interessant en beheersbaar te houden. Het niet volgen van de regels kan leiden tot 
sancties, welke het beheer en moderator team liever niet oplegt.


1. Post alleen foto's waar je zelf ook tevreden over bent. Een foto plaatsen en er zelf al bij zeggen 
dat je weet dat het niet je beste werk is, zorgt helaas voor nog meer bevestiging daarvan. Een 
uitzondering hierop is als je tips wilt hoe je de foto kan verbeteren, in dat geval is het handig ter  
referentie om een foto toe te voegen.


2. Post niet alleen een foto (max. 3), maar geef deze ook context door informatie erbij te geven 
over wat het idee achter de foto is, hoe de foto tot stand gekomen is, welke apparatuur je hebt 
gebruikt en wat je eigen niveau is. Zonder context is het voor anderen lastig te bepalen hoe ze 
kunnen reageren en hoe kritisch er naar een foto gekeken kan worden. Geen informatie betekent 
doorgaans dat mensen zelf dingen gaan invullen en over het algemeen zijn we daar niet zo

heel goed in.


3. Wil je tips over je foto? Zorg dan in ieder geval zeker dat de informatie uit punt 2 erbij staat en 
vraag specifiek waarover je tips wilt hebben. Als je je vraag te breed stelt (i.e. "Wat kan ik 
verbeteren?") kan je rekenen op een ontzettend breed scala aan antwoorden en verzuipt de post 
in allerlei meningen. Probeer wat specifieker te zijn en vraag naar tips over een bepaald aspect 
waar je tegenaan liep. Je kan toch niet ineens met alles rekening houden, verbeter jezelf stapje 
voor stapje, niet met zevenmijlslaarzen.


4. Voor iedereen die reageert: neem eens de moeite om eerst door de reacties heen te lezen, 
voordat je een reactie plaatst. Vaak is het antwoord dat je wilt geven al eens door iemand gezegd. 
Op die manier houd je de reacties schoon en krijgt de vraagsteller niet 20x hetzelfde antwoord.


5. Als je reageert is het ook fijn om een onderbouwing te lezen waarom je die mening hebt. Als 
iemand vraagt welk pakket je kan gebruiken voor het bewerken van RAW-bestanden en je 
antwoordt alleen met "Lightroom" of "Affinity" heeft de vraagsteller daar nog niet zo heel veel aan. 
Als je erbij zet waarom je dat pakket prefereert in plaats van een ander geeft dat meer 
duidelijkheid en kan de vraagsteller beter zelf een keuze maken betreffende/beeld vormen over 
wat voor hem/haar het beste is. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor vragen over fotografie (en 
denk een beetje aan de context van de vraag).


6. Irriteer je je aan de zoveelste vraag over hoe een bepaald onderdeel van de camera werkt, 
terwijl je dat gewoon in de handleiding kan opzoeken? Reageer dan in ieder geval niet met “Lees 
eens de handleiding, eikel". Je helpt totaal niet en je zorgt alleen maar voor negativiteit. Niet 
iedereen vindt het fijn om door 400 pagina's heen te lopen en zeker niet iedereen weet waar het 
probleem wat ze hebben terug te vinden is in de handleiding en is erg handig met Google. Soms 
is vragen dan net even handiger en is zo iemand weer snel op weg geholpen.


7. Gebruik eerst eens de zoekfunctie in deze groep voordat je een vraag stelt. Wellicht is je vraag 
al aan de orde geweest. Nu is het zo dat de zoekfunctie op Facebook niet altijd even lekker werkt. 
Zet dan erbij dat je al gepoogd hebt te zoeken maar het niet zo snel kon vinden.


8. Wees alsjeblieft aardig voor elkaar! We zitten hier met meer dan 9.000 mensen en die kunnen 
vast niet allemaal door één deur met elkaar. Een beetje respect voor elkaar is toch niet zo moeilijk 
op te brengen? Stel je eens voor, voordat je op versturen drukt, of je de reactie die je geeft ook 
zomaar tegen een vreemd iemand op straat zou zeggen, als die met een vraag komt.


9. Het Facebook-beheerteam heeft bij onduidelijkheden altijd het laatste woord betreffende de 
interpretatie van de regels.


https://www.facebook.com/groups/CanonClubNL


10. Het Facebook-beheerteam is bevoegd, als dit nodig wordt geacht, om een tijdelijk beleid in te 
stellen, het beleid te veranderen of hierop uitzonderingen te maken. Ook heeft het team de 
mogelijkheid om zo nu en dan events en / of reclame te posten. Het team doet het beheer naast 
hun eigen werk en dit is een soort incentive voor hun harde werk die zij verrichten in CCN 
Facebook groep.


11. Het plaatsen van software links naar derden mag door leden alleen geplaatst worden naar de 
originele website van de maker van de software / artikelen. Mochten er links gepost worden naar 
websites waarbij vandaar uit weer gelinked wordt naar de originele website van de maker en/of 
schrijver van het artikel dan worden deze links verwijderd.


12. Een lid mag geen links en of reclame posten die gelinkend staat met zijn of haar website of 
andere social media platformen. 


11. Het is niet toegestaan voor leden om deze Facebookgroep te gebruiken voor commerciële 
doeleinden en/of recensies. Reclame is voorbehouden aan ons als vereniging en voor/door onze 
partners.


13. Plaats max. 3 fotos per post, wordt er meer gepost dan max. 3 dan wordt je post verwijderd.


14. Plaatsen van privé gegevens, e-mails en persoonlijke berichten van derden door leden is niet 
toegestaan.


15. Het is niet toegestaan om in de Facebookgroep stemmen te werven voor acties op andere 
websites.


16. Het aanbieden of verhandelen van (illegale) software en licenties door leden is niet toegestaan. 
Ook is elke vorm van copyrightschending verboden.


17. Het plaatsen van verkoop of te koop gevraagd berichten door leden is in deze groep niet 
toegestaan. Daar zijn betere Facebook groepen voor zoals https://www.facebook.com/groups/
Fotografievraagenaanbod/ en https://www.facebook.com/groups/Fotoapparatuur.Nieuw.Gebruikt


18. De Canon Club Nederland is niet geaffilieerd met Canon Nederland, er bestaat alleen een 
samenwerking.


19. Bij vragen over het beleid van Canon Club Nederland Facebook groep graag contact op 
nemen met de staff groep van Canon Club Nederland. Dit zijn Robin Smit, John Jonk, Rinse 
Bommerson en Quentin Rademaker. Je kunt als lid gemakkelijk via Facebook met ons contact 
opnemen dus doe dit dan ook waneer je met vragen zit en ga hier hiervan geen discussie posten 
in de groep, dit zal vaak in je eigen nadeel kunnen gaan werken. 
 
20. De huisregels zijn niet perfect voor iedereen, wel gaan we er van uit dat ieder lid zich hier aan 
zal houden. Alleen dan kunnen wij (en dan hebben we het over zowel staff leden als club leden) 
van deze onwijs leuke gebruikers groep een succes maken. 


Algemene contact gegevens Canon Club Nederland: quentin.rademaker@gmail.com 
 
(versie 20.01.2021)
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