
Privacyverklaring beeldmateriaal 
Toestemming publiceren van foto- of beeldmateriaal 

Beste Leden, ouders, familie, sympathisanten, 

In de bestuursvergadering van V.V. Westkapelle werd gesproken over het plaatsen van foto- en/of 
beeldmateriaal op onze website, social media, folders en flyers, andere publicaties, etc... 
In het algemeen geldt dat publicatie van persoonsgegevens, d.m.v. foto's en video’s waarop iemand 
herkenbaar is, er toestemming nodig is van degene die op de foto staat of in geval van 
minderjarigen van diens ouders. Meer informatie op https://www.vvwestkapelle.be/
privacyverklaring 
Om onze website leuker en aantrekkelijker te maken, onze facebook pagina en op de openbare 
facebookgroepen te laten zien waar we mee bezig zijn, willen we ook foto’s en filmpjes plaatsen. De 
opnames, dewelke door iedereen kunnen genomen zijn, kunnen gemaakt zijn tijdens verschillende 
gelegenheden en activiteiten binnen de clubwerking waarop leden, uw zoon/dochter en anderen op 
deze foto’s en video’s te zien zijn. 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het foto- en beeldmateriaal. Wij plaatsen geen foto’s en 
video’s waardoor de betrokken personen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en 
video’s geen namen. Ten aller tijde kan er ook gevraagd worden om bepaald foto- en 
beeldmateriaal te willen verwijderen. 
Wij vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s. Uw 
toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s genomen binnen onze clubwerking, of in onze 
opdracht worden gemaakt. We hebben dus jullie toestemming nodig. U mag natuurlijk altijd 
terugkomen op de door u gegeven toestemming. 
Het kan voorkomen dat derden foto’s maken waarop de voetbalvereniging geen invloed op heeft, 
maar wij gaan ervan uit dat deze derden ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en 
video’s op internet. 
Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s en video’s van u, uw gezin, uw kinderen, etc... op 
internet verschijnen. Ook mag u op een later moment alsnog uw toestemming geven. 

Met deze brief vragen we vriendelijk om uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. Wilt 
u deze brief aandachtig lezen en de antwoordstrook invullen, ondertekenen en inleveren bij het 
bestuur aub? 

Deze toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal zal u jaarlijks gevraagd worden bij 
vernieuwing van het lidgeld. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Namens het bestuur V.V. Westkapelle 
Maatschappelijke zetel: Herenweg 11B 8300 Westkapelle 



Toestemming publiceren van foto- of beeldmateriaal 

Datum : ……./……./.......... 

Ondergetekende, gezinshoofd, ouder of voogd, 

(naam van lid) ………………………………………………………………………… 

geeft/geven wel toestemming  

geen toestemming  

aan V.V. Westkapelle v.z.w. om het beeldmateriaal, die tijdens gelegenheden en/of activiteiten 
genomen worden of werden, te gebruiken. 

Handtekening(en) van gezinshoofd, ouder(s) of voogd. 


