
Afbeeldingsvoorwaarden  

 

Tijdens activiteiten van de Vereniging worden beeldmaterialen gemaakt (foto's, filmpjes, e.d.). Op deze 

beeldmaterialen kunnen leden staan. De Vereniging ziet het hierbij als haar verantwoordelijkheid om 

de privacy van haar leden te beschermen. Deze verklaring geeft uitleg aan haar leden waar het 

beeldmateriaal kan worden geplaats. De voorwaarden zoals hieronder uiteengezet zijn van toepassing 

op de diensten van de Vereniging. De Vereniging zorgt ervoor dat er met de persoonlijke informatie 

van haar leden vertrouwelijk wordt omgegaan. 

 

1. Nieuwsbrief en jaarboeken 

De beeldmaterialen die worden gemaakt op activiteiten kunnen mogelijk in de nieuwsbrieven en/of 

jaarboeken van de Vereniging worden geplaatst. Commissieleden met als taak het vervaardigen van de 

nieuwsbrieven en/of jaarboeken, hebben de bevoegdheid tot inzage van en verwerking van het 

gemaakte beeldmateriaal. Deze verwerkingen van de beeldmaterialen worden enkel aan de leden van 

de Vereniging verzonden. Afbeeldingen en/of filmpjes worden gefilterd voordat ze in de nieuwsbrief 

worden geplaatst.  

 

2. Gesloten website  

Beeldmaterialen, die worden gemaakt op activiteiten, worden op de website of het gesloten deel van 

social media van de Vereniging geüpload. Toegang daartoe is beschermd door middel van een 

account met een wachtwoord. Alleen leden kunnen in deze besloten delen van de website en social 

media, op uitzondering van enkele partners van de Vereniging na. Deze partners zullen duidelijk naar 

de leden toe worden gecommuniceerd. De beeldmaterialen worden gefilterd voordat ze op de 

gesloten website en/of social media worden geplaatst. Deze beeldmaterialen blijven tot hun 

verwijdering beschikbaar. Beeldmateriaal kan na een activiteit worden gedeeld met de leden via een 

overdrachtswebsite. Deze gedeelde beeldmaterialen zijn alleen toegankelijk voor de geadresseerden 

leden. Beeldmateriaal kan automatisch worden geplaatst op de website of de gesloten delen van social 

media van de Vereniging, tenzij er bezwaren zijn aangegeven vanuit de leden. Bezwaren kunnen ook 

na plaatsing nog worden aangegeven opdat vervolgens het beeldmateriaal wordt verwijderd.  

 

3. Vrij toegankelijk website  

Beeldmateriaal kan daarnaast worden gebruikt op de social media kanalen van de Vereniging. De 

social media kanalen die hieronder vallen bestaan uit: de openbare website van de Verenging, 

Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat, Twitter en LinkedIn. Deze opsomming is niet limitatief. De 

social media kanalen zijn openbaar toegankelijk. Deze beeldmaterialen blijven tot verwijdering 

beschikbaar. Verwijdering of aanpassing van beeldmateriaal om afgebeelde leden te anonimiseren kan 

worden aangevraagd door de afgebeelde leden. Plaatsing van beeldmateriaal geschiedt alleen 

wanneer alle personen die herkenbaar op het beeldmateriaal staan hiervoor toestemming hebben 

verleend via een toestemmingsformulier. 

 


