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Waarom dit protocol 

 
De vereniging probeert op een zo praktisch en werkbare manier om te gaan met de 
privacy van elk lid als het gaat om communicatie-uitingen. Het gebruik van foto’s/
video’s op de website en social media kanalen is zeer belangrijk voor de vereniging. 
Op deze manier informeert en enthousiasmeert de vereniging de leden. En wordt er 
promotie gemaakt voor de vereniging.  

Om de privacy van de leden te waarborgen en het communicatiebeleid werkbaar te 
kunnen houden, hanteert WVS het volgende basisbeleid: 

• Leden kunnen op voorhand aangeven bij het bestuur dat zij niet willen voor 
komen op foto’s en video’s van WVS als hierboven bedoeld. Als we hiervan 
geen bericht hebben, gaat WVS ervan uitgaat dat het goed is dat er foto's/ 
video’s mogen worden geplaatst waar het desbetreffende lid op staat. 

• Leden kunnen, op of na het moment dat er een foto/ video geplaatst is, 
schriftelijk aangeven via bestuur dat zij de foto/video waarin zij voorkomen 
verwijderd willen zien. Daaraan zal dan door WVS gevolg worden gegeven 
voor zover dat mogelijk is. 

Dit protocol is een van de twee basisdocumenten als het gaat om foto- en 
videomateriaal binnen de vereniging; zowel on- als offline.  

• Het eerste document is dit document, een foto- en videoprotocol voor leden, 
donateurs, en alle andere aanwezigen op het verenigingsterrein. 

• Het tweede document is de gedragscode voor het plaatsen van foto’s en 
video’s op de website van WVS en voor social media zoals bijvoorbeeld 
Facebook, Linkedin, Instagram en Youtube. In deze gedragscode kunt u de 
regels lezen, waaraan WVS en haar commissieleden zich houden als het 
gaat om foto’s en video[s van onze leden, vrijwilligers en andere 
betrokkenen. 

Beide documenten zijn te vinden en te downloaden in de downloadsectie van de 
verenigingswebsite. 
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Gebruik website & social media 

• WVS beheert de website www.wvsloterplas.nl. Deze website heeft tot doel 
informatie te verstrekken over onze watersportvereniging. Deze informatie is 
bestemd voor leden, donateurs, passanten, belangstellenden en andere 
externe contacten; 

• Tijdens alle verenigingsactiviteiten mogen foto- en video-opnames gemaakt 
worden door leden, donateurs, passanten, belangstellenden en andere 
externe contacten;  

• Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze 
eigen website en social media kanalen wordt vooraf geen toestemming 
gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;  

• Er worden geen foto’s van individuele leden, donateurs, passanten, 
belangstellenden en andere externe aanwezigen geplaatst op de website van 
WVS indien deze bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur minimaal twee a 
drie personen op een foto;  

• Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van 
diegene met een functie voor de club zoals leden van bestuur, 
commissieleden en/of teamleiders. 

• Als leden problemen hebben met een foto of video dan kan in overleg met 
deze persoon besloten worden deze te verwijderen;  

• Ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen 
van foto’s dan wel hun kind(eren), dienen dit schriftelijk en onderbouwd 
kenbaar te maken bij het bestuur (zie het privacybeleid). Deze personen 
komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het 
plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden 
herroepen.  
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Maken van foto & videomateriaal 

  
• Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd mogen/kunnen foto- 

en video- opnames gemaakt worden door leden, donateurs, passanten, 
belangstellenden en andere externe contacten of uitgenodigde pers;  

• Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:  

• Binnen WVS is het niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de 
kleedkamer en/of doucheruimtes. 
 
  

Bewaking privacy gebruik opnames 

• Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen 
nadere bepalingen, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid 
hiervoor;  

• Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze 
eigen website of social media kanalen wordt vooraf geen toestemming 
gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;  

• Door een teamleider en/of commissielid kan gevraagd worden filmopnames te 
maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties en/of 
beoordeling van de uitkomst van een competitie en/of competitie-element. De 
volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door het 
bestuur aangewezen personen.  

• In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te 
worden verkregen van het bestuur.  

• Aanwezigen die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene 
zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het 
bestuur.  

W.V. Sloterplas | Chr. Plantijngracht 2,1065 DA Amsterdam | Foto & videoprotocol | Januari 2022 



 

Borging 

Bestuursleden, commissieleden teamleiders en/of andere beheerders van 
social media en/of de website hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om 
het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar de in 
de twee eerder genoemde documenten (foto- en videoprotocol en 
Gedragscode Social Media) weergegeven richtlijnen.  

Indien zich een incident voordoet zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan 
en maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan 
betreffende instanties. Betrokkenen worden direct geïnformeerd.  
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