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1. Ledenadministratie
Van ieder lid van de schutterij worden in de online ledenadministratie een aantal gegevens
bijgehouden. Eén van deze gegevens is de profielfoto. Voor het aanvragen van een federatiebewijs is
een profielfoto noodzakelijk.

2. De profielfoto
De profielfoto mag een ingescande pasfoto zijn of een andere digitale foto waarop de persoon duidelijk
herkenbaar is in de formaten .jpg, .jpeg of .png. Een .pdf is niet toegestaan.
De profielfoto mag geen foto van een andere (pas-)foto zijn. Foto’s met stempels of andere
markeringen zijn dus niet toegestaan.
Als u de foto zelf neemt of laat nemen, zorg ook voor voldoende licht en gebruik eventueel de flits.
Een foto vanaf de kin tot het puntje van het hoofd is voldoende: het moet geen statiefoto zijn.
De ledenadministratie gebruikt een vierkante afbeelding als beeldverhouding, net zoals Facebook en
LinkedIn dit ook gebruiken.

3. Een ingescande profielfoto
Controleer eerst de eigenschappen van de scanner. Stel deze best in op bijvoorbeeld 300dpi.
Wanneer u een standaard pasfoto (35mm x 45mm) wilt inscannen met 300dpi dan krijgt u een
afbeelding van 413x531 pixels. Wanneer dit als vierkante afbeelding (de beeldverhouding die gebruikt
wordt in de ledenadministratie is vierkant) opgeslagen moet worden dan zal de afbeelding niet groter
zijn dan 413x413 pixels wat betekent dat er 118 pixels in totaal van de verticale lengte afgesneden
moet worden. Dus kan een pasfoto er niet in zijn geheel op. Wanneer een pasfoto voldoet aan de
normale eisen voor een pasfoto dan hoeft dat geen probleem te zijn want dan is er boven en onder
het hoofd nog voldoende vrije ruimte.
Wij gaan ervanuit dat men meestal digitale foto’s zal uploaden en dat het inscannen van pasfoto’s
mettertijd minder en minder zal gebeuren.
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4. Eisen waaraan de profielfoto moet voldoen
Het lid op de profielfoto moet aan een aantal eisen voldoen:
• Geen hoed, pet of ander hoofddeksel;
• Het gezicht volledig zichtbaar, zonder schaduw;
• Vanaf de schouders (het gezicht moet het fotokader zo goed als helemaal vullen);
• De ogen volledig zichtbaar (geen zonnebril).
De kwaliteit van de foto moet aan een aantal eisen voldoen:
• Goedgelijkend, niet bewerkt, natuurlijke weergave;
• scherp, voldoende contrast en gedetailleerd;
• onbeschadigd, geen duidelijke kopie.
Indien uw foto niet aan deze eisen voldoet, dan wordt de aanvraag afgewezen.
Als voorbeeld volgen hierna foto’s die werden afgekeurd, samen met de reden(en) van de afkeuring.

Foto van een foto

Meer dan één persoon

Gezicht te klein, achtergrond

Gezicht te klein, achtergrond

Hoofddeksel en gezicht te klein

Schaduw en gezicht te klein

Foto van een foto

Gezicht te klein, achtergrond

Wazige en te donkere foto
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5. Problemen bij uploaden profielfoto
5.1 Gedraaide profielfoto
Als u een digitale foto ter beschikking heeft, dan kan het soms het geval zijn dat deze liggend in plaats
van rechtopstaand in de online ledenadministratie verschijnt.
Dit komt doordat het draaien van een foto soms wel of soms niet correct in de foto wordt opgeslagen.
Dit is afhankelijk van het toestel waarmee de foto werd gemaakt, de pc waarop de foto werd ingeladen
of doorgestuurd, ….
De oplossing is dan om de foto te
openen in Paint, een programma
dat standaard op elke Windows-pc
staat.
Selecteer daarom in de Windows
Verkenner de gedraaide foto. Tik
de rechtermuisknop aan en kies in
het menu voor ‘Openen met…’.
Selecteer in de lijst die verschijnt
‘Paint’.
Het programma Paint opent dan
met uw foto.
In de menubalk kiest u voor de
optie ‘Draaien’. Draai de foto één
keer naar links en weer terug naar
rechts: eigenlijk blijft de foto dan
dus in dezelfde stand – rechtop staan.

Sla de foto op met een andere naam en sluit Paint af.

.

De foto die u zonet heeft opgeslagen onder een andere naam, zal nu wel in de juiste richting in de
online ledenadministratie verschijnen.
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5.2 Te weinig pixels
Als u een digitale foto ter beschikking heeft, dan kan het soms het geval zijn dat deze te klein is oftwel
te weinig pixels bevat. De oplossing is dan om de foto te openen in Paint, een programma dat
standaard op elke Windows-pc staat.
Selecteer daarom in de Windows Verkenner de foto met te weinig pixels. Tik de rechtermuisknop aan
en kies in het menu voor ‘Openen met…’. Selecteer in de lijst die verschijnt ‘Paint’. Het programma
Paint opent dan met uw foto.
In de menubalk van Paint kiest u voor de optie ‘Formaat wijzigen’.

Kies bij ‘Formaat wijzigen’ voor ‘Pixels’ (standaard staat
‘Percentage’ aangeduid).
Vergroot de getallen die staan bij ‘Horizontaal’ en ‘Verticaal’. Sla
de foto op onder een nieuwe naam en probeer deze foto te
uploaden in de ledenadministratie.

6. Vragen
Bij de secretaris van de OLS Federatie, Bernie van Lierop, kunt u terecht met al uw vragen over de eisen
waaraan een profielfoto moet voldoen. Bernie is bereikbaar via secr.olsfederatie@olsfederatie.com of
+31 6 417 72 275.
Met technische problemen of vragen kunt u terecht bij de automatiseringscommissie via een bericht
naar automatiseringscom@olsfederatie.com. Zij proberen u zo spoedig mogelijk weer op weg te
helpen. Probeer in uw e-mailbericht duidelijk te omschrijven wat u aan het doen was en wat de
precieze foutmelding of het probleem is. Indien nodig wordt er telefonisch of via Whatsapp contact
opgenomen.
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