
                                                                        

Toestemmingsformulier beeldmateriaaI (foto en film) 
 

Helden, ___________________ 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Jong Nederland Helden gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en beeldmateriaal van 

leden. 
 

Onze vereniging wil u met foto's en video's laten zien waar we mee bezig zijn. Opnames 

worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens groepslessen, kamp 

en open dagen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto's en video's te zien zijn. Deze beelden 

kunnen worden gepubliceerd op bijvoorbeeld de website van Jong Nederland Helden of op 

sociale media van de vereniging. 
 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto's en video's. Wij plaatsen geen foto's waardoor 

leden schade kunnen ondervinden. 
 

Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal hebben we u toestemming nodig. 
 

Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's die door Jong Nederland Helden, of in onze 

opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders/mensen foto's maken tijdens 

activiteiten. Jong Nederland Helden heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat 

deze ouders/mensen terughoudend zijn bij het plaatsen van foto's en video's op internet. 
 

Ook leden zelf dienen zorgvuldig om te gaan met het delen van gegevens en beeldmateriaal van 

andere leden via sociale media. Ook zij dienen zich ervan bewust te zijn dat zíj zonder 

toestemming van de betrokkene, geen persoonsgegevens en beeldmateriaal van andere personen 

(leden, kaderleden, vrijwilligers) mogen delen of openbaar maken. 
 

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leden 

soms zelf een keuze willen maken om foto's en video te gebruiken. Als u uw keuze thuis 

bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto's en video's wel of niet mag.  
 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. 
 

We willen u verzoeken om de toestemmingsverklaring voor aanvang van het seizoen gescand te 

mailen naar info@jongnederlandhelden.nl of mee te geven aan uw zoon/dochter naar de 

groepsavond. 
  

mailto:info@jongnederlandhelden.nl


                                                                        

Toestemmingsformulier beeldmateriaaI (foto en film) 
 

Helden, _____________________ 

 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van: 

 

Naam:   ……………………………………………………….. 

 

Naam van de groep: ……………………………………………………….. 

 

Dat foto's en video's door Jong Nederland Helden gebruikt mogen worden*: 

□ Nee □ Ja Op de website van Jong Nederland Helden 

□ Nee □ Ja Op sociale-media-accounts van Jong Nederland Helden 

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft. 

 

 

Eventuele opmerkingen:  …………………………………………………. 

 

 

Datum:    ………………………………………………….. 

 

Naam ouder/verzorger:  ………………………………………………….. 

 

 

 

Handtekening ouder/verzorger: ………………………………………………….. 


