
                                                                                                             

Tullepetaonestad, 16 oktober 2016, 

 

 

 

 

Geachte zeulbandjes, groepen en verenigingen, 

 

Stichting Carnaval Roosendaal is op alle gebied bezig om het carnavalsfeest nog 

leutiger te maken dan dat het nu al is. Jullie weten dat we dat graag met alle 

Tullepetaone doen en dat doet ons goed! 

We hebben weer ‘ne núúwe pijl gericht ’en dat is de volgende. 

Er komt een carnavalsplaatjesboek dat gemaakt wordt door onze viersterrensponsor 

Jumbo. Een boek dat vergelijkbaar is met het Italiaanse voetbalplaatjesboek Panini. 

In de maanden januari en februari ontvang je bij de Jumbo bij je boodschappen 

plaatjes van het carnavalsfeest in onze stad. Verenigingen, groepen, evenementen, 

clubs, bandjes, etc. kunnen met een foto in het boek. 

We willen vragen of jullie daaraan mee willen doen. Mocht het antwoord positief 

uitpakken en jullie willen meedoen dan vragen we aandacht voor het volgende: 

1. Stuur een goede foto op naar jumbocarnavalsactie@gmail.com 

Het moet een recente, actuele foto’s zijn (carnaval 2015-2016) en niet van 

oude verenigingen. Minimaal 1 mb. 

 

2. Je kunt kiezen voor een groepsfoto, actiefoto, logo, foto van het vaandel o.i.d. 

Het mogen er ook meerdere zijn, zodat de redactie/samenstellers de beste 

foto kunnen kiezen. Stuur de foto wel voor 11/ 11 in naar bovenstaand adres. 

3. Portretrecht. Wij weten natuurlijk niet of in jullie club fotomodellen, criminelen, 

politici of andere belangrijke mensen zitten, dus daarom hebben we het 

portretrecht erbij genomen. Zie onder  

                    Met het beschikbaar stellen van de foto en/of verenigingslogo geef je automatisch toestemming aan Stichting Carnaval  
                   Roosendaal i.s.m. Jumbo om de afbeeldingen te gebruiken voor PR activiteiten in het kader van deze carnavalsplaatjesactie.  
                   Afbeeldingen worden tevens opgenomen in het speciaal ontworpen verzamelalbum. Na afloop van de actie blijft de digitale  
                    versie van de door jullie aangeleverde afbeeldingen in het Stichting Carnaval Roosendaal archief.”  
 
                    Dit betekent dat iedereen die op de foto is verschenen, afziet van zijn/haar portretrechten! 

 

          M.a.w. de mensen die op de foto staan vinden het prima dat deze is  

          ingestuurd. Wil je een ingezonden foto toch niet geplaatst hebben, geef dat  

          voor 30 november aan. Gebruik bovengenoemd adres. 

 

         Kortom, jullie zijn ‘un plaotje om in te plakke”. 

mailto:jumbocarnavalsactie@gmail.com


         Laat deze brief met gerust hart aan andere leutinstanties lezen. Hoe meer  

         foto’s , hoe mooier de Tullepetaonen het vinden. 

 

          Met leutige groet,  

 

         Stichting Carnaval Roosendaal 

 

 

Graag alle foto’s op een zo hoog mogelijke resolutie aan leveren. Foto’s die van een website 

zijn gekopieerd (bijv. van de clubsite) zijn van onvoldoende kwaliteit. Deze zijn 72 DPI , bij het 

drukken wordt een minimum van 300 DPI gehandhaafd.   

 


