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Cameratoezicht 
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Inleiding 
Cameratoezicht in of rond onze sportclub kan helpen om eigendommen, bezoekers en leden te 

beschermen. Echter dient de inbreuk op de privacy van onze leden en rechtmatige bezoekers 

zo klein mogelijk te zijn. 

 

Ter bevordering van de veiligheid heeft voetbalvereniging Loenermark camera’s op het 

buitenterrein geïnstalleerd. Deze camera’s staan geplaatst met zicht rond het clubhuis. In de 

bijlage is een inventarisatie van geïnstalleerde camera's opgenomen. 

 

Uit de wet bescherming persoonsgegevens kan worden afgeleid dat het plaatsen van camera's, 

in het kader van het veiligheidsbelang bij de vereniging is toegestaan. 

 

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot gebruik van de camera's, het 

bekijken van de beelden en de opslag van beeldmateriaal. 

Doel van het toezicht 
 Bewaking in verband met toegang en schade door vandalisme en diefstal; 

 Preventief 24/7 toezicht onwenselijk gedrag; 

 Herkenning of identificatie van personen die bij gebeurtenissen betrokken zijn geweest; 

 Ondersteuning bij opsporing van strafbare feiten; 

 Beveiliging van waardevolle gebruiksgoederen; 

 Bevorderen van het gevoel van veiligheid. 

Informatie 
Bij de ingang van ons complex is door middel van bordjes kenbaar gemaakt dat de 

voetbalvereniging Loenermark gebruik maakt van cameratoezicht. 

Zichtbaarheid camera's 
De camera's zijn zichtbaar opgehangen, er wordt géén gebruik gemaakt van verborgen 

camera's. 

Bewaartermijn beelden 
In september 2020 is een nieuwe recorder geïnstalleerd. De camerabeelden worden ongeveer 

1 maand bewaard, daarna worden ze overschreven. De bewaartermijn is gerelateerd aan de 

opslagcapaciteit van de recorder. Beelden van een incident kunnen worden bewaard zolang 

deze nodig zijn voor een vervolgactie. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van 

onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de 

politie. 

Bekijken van beelden 
Alleen het bestuur van de voetbalvereniging Loenermark heeft toestemming voor het bekijken 

van de opgeslagen camerabeelden. Derden kunnen en mogen uitsluitend met toestemming 

van de voorzitter, of bij diens afwezigheid de vicevoorzitter, de opgeslagen camerabeelden 

bekijken. 

 

De voorzitter en het bestuurslid algemene zaken hebben een app op hun mobiel geïnstalleerd 

zodat beelden ook op afstand bekeken kunnen worden.  

 

Het verstrekken van beeldmateriaal aan derden geschiedt slechts als dit verenigbaar is met het 

doel van het verzamelen van de beeldopnamen. 
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Overige bepalingen 
In situaties waarin dit protocol niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van de 

voetbalvereniging Loenermark. 

 

 

Aldus besloten in de bestuursvergadering op 21 september 2016. 

 

Mutaties protocol: 
 

Mutaties bestuursvergadering 30 september 2020: 

 De voorzitter en het bestuurslid algemene zaken installeren een app om de beelden op 

afstand te kunnen bekijken; 

 Uitbreiding systeem met camera "5" 

 

Bijlage: 

Inventarisatie buiten geïnstalleerde camera’s 

 Camera #1: Gericht op entree en parkeerplaats 

 Camera #2: Gericht op voorzijde clubhuis 

 Camera #3: Gericht op materiaalloods 

 Camera #4: Gericht op ingang kleedkamers 

 Camera #5: Gericht op speelplek en ballencontainer 


