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Protocol gebruik beeldmateriaal 
 
 
 
Maken van foto- en video opnames 
- Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie en eigen 
sportterrein kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden 
of uitgenodigde pers.  
- Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn :  
a. trainingen; 
b. door de vereniging georganiseerde evenementen;  
c. door derden georganiseerde evenementen waar een groep leden deelneemt;  
d. wedstrijden en (officiële) toernooien;  
e. overige verenigingsactiviteiten;  
f. teampresentatie (elftalfoto) 
- Het is niet toegestaan foto’s en of video opnames te maken in kleedruimten.  
 
Bewaking privacy gebruik van opnamen  
- Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld en het een persoon uit het eigen 
gezin betreft, gelden geen nadere bepalingen. De vereniging aanvaard geen enkele aansprakelijkheid 
hiervoor.  
- Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of andere 
sociale media wordt vooraf toestemming gevraagd aan betrokkenen. Dit geldt alleen voor opnamen 
waarop personen herkenbaar zichtbaar zijn.  
- Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames en foto’s te maken van zijn/haar 
team omwille van het volgen van jeugdspelers in de sportieve ontwikkeling met als doel ze zo goed 
mogelijk op te leiden. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de 
trainer en/of coach aangewezen personen. In voorkomend geval wordt aan de betrokken spelers, of 
in geval het jeugdleden betreft aan de ouders/verzorgers, vooraf toestemming gevraagd. 
- In alle gevallen van foto- en video-opnames door ‘externen’, waaronder met name verstaan wordt 
pers- of mediavertegenwoordigers of personen die als zodanig beschouwd kunnen worden, dient 
vooraf goedkeuring te worden verkregen van het bestuur van de vereniging.  
- Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene 
zin, kunnen dit uiteraard altijd kenbaar maken bij het bestuur.  
- Er worden géén foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van JEKA, als de 

ouders/verzorgers hier tegen bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur plaatsen we enkel foto’s 

waarop meerdere personen te zien zijn. 

- In het geval dat er een foto op een van de social media van Rkvv JEKA (website, Facebook, 

Instagram) wordt geplaatst waarop een of meerdere personen herkenbaar in beeld zijn en door de 

betreffende persoon of de ouder/verzorger daartegen (alsnog) bezwaar wordt gemaakt, zal de 

betreffende foto terstond (d.w.z. zo spoedig mogelijk) van het medium verwijderd worden. 

- Voor het verlenen van toestemming zoals hierboven is genoemd is het gewenst dit schriftelijk te 

bevestigen. In geval van mondelinge toestemming is het van belang daarvan een Jeka functionaris 

getuige te laten zijn. 

- Een bezwaar als hierboven bedoeld kan worden ingediend bij een van de bestuursleden van de 

vereniging of schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging (secretariaat@rkvvjeka.nl). 
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