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PROCEDURE LIDMAATSCHAP 

Membership 

The Netherlands Society of Cinematographers is a professional association for 
'Directors of Photography' with two types of membership:  

a. Members/Full Membership  
b. Associate Members/Affiliate Membership 

The basic requirements for Members are:  

  - The applicant must be able to control a film set. 
  - The quality of his/her work must be of a high standard.  
  - The applicant must have worked professionally for several years as a 
    cinematographer for feature film, documentary, (TV) drama   
    productions, commercials or commissioned films.  

The affiliate membership is for 'Directors of Photography' who do not yet meet the 
aforementioned criteria or who work as a camera assistant, operator, colorist, etc. 

Procedureregels 

a. An application or nomination can be sent to the board of the association via 
the address office@cinematography.nl;  

b. An application or nomination for affiliated membership is supported in 
writing by at least 1 member;  

c. If the board agrees with the nomination for affiliated membership, he/she will 
immediately receive the status of affiliated member;  

d. An application for full membership (cinematographer/Member) is supported 
in writing by 2 cinematographers (each who have been full members for at 
least two years);  

e. The 2 nominations for full membership must be motivated in a letter of 
approximately one A4 page, in which the cinematographic qualities of the 
applicant are discussed;  

f. Nominations are discussed at the next board meeting;  
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g. For each application, the board will write to 5 random cinematographers, of 

whom at least 3 must respond to the two nominations; these members judge 
the application. 

h. In case of insufficient responses, relevant anonymous colleagues will be 
asked again within 14 days to respond. If there is no response to this or the 
members have no opinion, then random other cinematographers will be 
sought for these people;  

i. Final decision: The board supervises this process and assesses the 
application on behalf of the association;  

j. Assessment and justification of the application or nomination is the task of 
the board;  

k. If the board agrees with the nomination for full membership, this will be 
noted in the minutes of the meeting, and the person will receive the status of 
aspiring member until the next General Members' Meeting; here the decision 
is ratified.  

l. In case of reasonable doubt within the board, and when the justification by 
the nominees is qualified as insufficient by the board, the nominees have the 
option to put the nomination on the agenda at the General Members' 
Meeting;  

m. Prospective members have the right to participate in the activities of the 
association during the period up to the next General Members' Meeting;  

n. Prospective members have no contribution obligation;  
o. In the event of a positive decision, the chairman will welcome the new 

member by means of a letter on behalf of the association;  
p. He or she will receive the honor code, login name and password of the 

website;  
q. The treasurer has the task of including the new member in the administration; 
r. Prospective members who do not obtain approval by the General Members' 

Meeting, thereby lose their status as aspiring member;  
s. The application is started at least 2 months before the upcoming GMM and 

approved by 3 full members at least 1 month before that. If you have any 
questions,  

You can contact members of the board or the bureau via office@. 
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PROCEDURE LIDMAATSCHAP 

Lidmaatschap 

De Netherlands Society of Cinematographers is een beroepsvereniging voor 'Directors of 
Photography' met twee soorten lidmaatschap: 

a. Members/Volledig lidmaatschap 
b. Associate Members/Aangesloten lidmaatschap 

De basiseisen aan Members zijn: 

- De aanvrager moet in staat zijn een filmset aan te kunnen sturen. 
- De kwaliteit van zijn/haar werk moet van hoog niveau zijn. 
- De aanvrager dient enkele jaren professioneel werkzaam te zijn als 

cinematographer voor speelfilm, documentaire, (TV) dramaproducties, 
commercials of opdrachtfilms. 

Het aangesloten lidmaatschap is voor 'Directors of Photography' die nog niet aan 
eerdergenoemde criteria voldoen of werkzaam zijn als camera-assistent, operator, colorist, 
etc.  

Procedureregels 

a. Een aanvraag of voordracht kan naar het bestuur van de vereniging worden 
gestuurd via het adres office@cinematography.nl; 

b. Een aanvraag of voordracht voor het aangesloten lidmaatschap wordt 
schriftelijk ondersteund door minimaal 1 lid; 

c. Indien het bestuur akkoord gaat met de voordracht voor het aangesloten 
lidmaatschap, krijgt hij/zij per direct de status van aangesloten lid; 

d. Een aanvraag voor het volledig lidmaatschap (cinematographer/Member) 
wordt schriftelijk ondersteund door 2 cinematographers (die ieder minimaal 
twee jaar volledig lid zijn); 

e. De 2 voordrachten voor volledig lidmaatschap dienen te worden gemotiveerd 
in een brief van ongeveer een A4 pagina, waarin ingegaan wordt op de 
cinematografische kwaliteiten van de aanvrager; 

f. Voordrachten worden behandeld op de eerstvolgende bestuursvergadering; 
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g. Per aanmelding schrijft het bestuur 5 willekeurige cinematographers aan 

van wie er minimaal 3 moeten reageren op de twee voordrachten; deze 

leden oordelen over de aanvraag. 

h. Bij onvoldoende reacties worden desbetreffende anonieme collega’s binnen 

14 dagen nogmaals gevraagd om te reageren. Als hier niet op gereageerd 

wordt of de leden hebben geen mening dan worden er eenmaal 

willekeurige andere cinematographers gezocht voor deze personen; 

i. Eindbeslissing: Het bestuur begeleidt dit proces en beoordeelt de aanvraag 

in opdracht van de vereniging; 

j. Beoordeling en verantwoording van de aanvraag of voordracht is taak van het 

bestuur;  

k. Indien het bestuur met de voordracht voor volledig lidmaatschap akkoord gaat, 
wordt dit in de notulen van de vergadering vermeld, en verkrijgt degene de 
status aspirant-lid tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering; hier 
wordt het besluit bekrachtigd. 

l. Bij gerede twijfel binnen het bestuur, en wanneer de verantwoording door de 
voordragers als onvoldoende gekwalificeerd wordt door het bestuur, hebben de 
voordragers de mogelijkheid de voordracht op de Algemene Ledenvergadering 
te agenderen; 

m. Aspirant-leden hebben het recht gedurende de periode tot aan de 
eerstkomende Algemene Ledenvergadering deel te nemen aan de activiteiten 
van de vereniging; 

n. Aspirant-leden hebben geen contributie plicht; 

o. Bij positief besluit zal de voorzitter namens de vereniging het nieuwe lid 
middels een schrijven verwelkomen; 

p. Hem of haar zal de erecode, inlognaam en wachtwoord van de website 
toekomen; 

q. De penningmeester heeft de taak het nieuwe lid in de administratie op te 
nemen; 

r. Aspirant-leden die door de Algemene Ledenvergadering geen goedkeuring 
verkrijgen, verliezen daarmee hun status als aspirant-lid; 

s. De aanvraag wordt minimaal 2 maanden voor de aankomende ALV opgestart 
en minimaal 1 maand daarvoor goedgekeurd door 3 volwaardige leden. 

Bij vragen kun je je richten tot leden van het bestuur of het bureau via office@. 
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