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Beste ouder/verzorger/lid,
Wij merken, dat het in de tijd van de social media erg lastig is om een goed beleid te voeren met
betrekking tot het maken van foto's en filmopnames. Wij zijn ons bewust van de positieve kant, maar ook
van mogelijke gevaren door misbruik.
Om openheid en duidelijkheid te creëren verzoeken wij u vriendelijk om hieronder bij alle drie de opties
uw keuze aan te geven.

*Graag doorhalen wat niet van toepassing is:
Afspraak met onze leiding is, dat er tijdens de reguliere/selectietrainingen geen foto's en filmopnames
gemaakt mogen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van ouders/verzorgers/ volwassen leden en
dat deze niet verder verspreid mogen worden.
REGULIERE/SELECTIE TRAININGEN:
Deze foto's en filmopnames zijn voor gebruik in de les (wat gaat er goed, waar kan het beter,
trainingsdoeleinden).
De leiding draagt er zorg voor dat de gemaakte opnames aan het eind van de les van zijn/haar opnameapparaat is verwijderd.
Deze beelden mogen alleen in de WSV lesappgroepen gedeeld te worden, maar zijn niet voor publicatie
op websites en/of delen via social media.
Hierbij geef ik wel – geen* toestemming aan leiding om foto's en filmopnames te maken van mijn
kind/mijzelf.
FOTO/FILM MET CAMERA/MOBIEL VAN LID ZELF:
Deze foto's en filmopnames zijn voor gebruik in de les, maar mogen gedeeld worden in de WSV
lesappgroepen.
Publicatie op websites en/of delen via social media is niet toegestaan!
Hierbij geef ik wel - geen* toestemming om van mijn kind/mijzelf met een eigen (door kind/mijzelf)
meegebracht opname apparaat (mobiel/camera o.i.d.) opnames te laten maken door leiding/groepsleden.
PUBLIEKELIJK TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN:
(o.a. Dance Rhythm, Uitvoering, demonstraties, wedstrijden, workshops, kijklessen)
Deze beelden kunnen worden gebruikt voor onze website, onze Facebookpagina en in persberichten.
Doel van deze opnames is presentatie en promotie van de vereniging.
Bij het niet afgeven van toestemming kan het zijn dat deelname aan een openbaar evenement niet
mogelijk is.
Hierbij geef ik wel – geen* toestemming om foto's en filmopnames te maken van mijn kind/mijzelf.
Wij hopen met het vastleggen van deze opties duidelijkheid te creëren en een stuk bewustwording bij
leden, leiding en andere belanghebbenden wat er met diverse beelden binnen de vereniging gebeurt.
We verzoeken u als ouders bij de lessen dan ook geen beeldopnames te maken zonder overleg met
leiding.
Datum: …......................................................
Naam lid...........................................

Handtekening voor akkoord.................................................

