TOESTEMMINGSFORMULIER
BEELDGEBRUIK
18+ leden

Bij Scouting Hoograven laten wij u en anderen foto’s en videobeelden zien van de activiteiten waar
we mee bezig zijn op onze website (www.scoutinghoograven.nl), en overige social media (zie
protocol “Social Media”). Beelden worden gemaakt worden tijdens verschillende gelegenheden
zoals opkomsten, groepsactiviteiten en kampen. Ook u kan op deze beelden te zien zijn.

Natuurlijk gaat Scouting Hoograven heel zorgvuldig om met deze beelden. Wij plaatsen geen
beeldmateriaal waardoor betrokkenen schade kunnen ondervinden en elke speltak heeft een
archivaris die de beelden in beheer heeft.
Ondanks onze voorzichtige omgang met het beeldmateriaal, vinden we het belangrijk om middels
dit formulier uw toestemming te vragen voor het gebruik hiervan.

Als u de keuze maakt dat u niet herkenbaar geplaatst mag worden op onze kanalen, kan dat
resulteren in het onherkenbaar maken van uw gezicht middels zogenaamd “blurren” of het verzoek
om opzijt te stappen bij het maken van een groepsfoto.
Dit is zodat wij ons nog wel kunnen profileren op onze website en sociale media en ouders en
overige geïnteresseerden in onze activiteiten, nog wel kunnen zien wat we ondernemen.

Hierbij verklaar ik, _________________________________________________________________ (naam)
dat beelden waarop ik herkenbaar in beeld ben,

WEL / NIET gebruikt mogen worden door Scouting

Hoograven op de website en op social-media accounts van de scoutinggroep.

Handtekening

____________________________________________ Datum ___________________________________
Plaats ___________________________________

U kunt altijd terugkomen op de beslissing die u heeft gemaakt omtrent de toestemming, neem hiervoor
contact op met de (bege)leiding van de speltak waar u lid bent of het dagelijks bestuur van de groep.

In te vullen door speltakleiding na ontvangt van het formulier.

In ontvangst genomen door __________________________________________________ (naam),
bestuurslid / (bege)leiding bij de Explorers / +Scouts, op ___________________________ (datum).
Uw toestemming geldt alleen voor beelden die door stafleden van Scouting Hoograven, of in onze opdracht worden gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders/ verzorgers beelden maken tijdens scoutingactiviteiten. Scouting Hoograven heeft daar
geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze personen ook terughoudend zijn met het plaatsen van deze beelden op
internet en vragen via deze weg de nodige aandacht en het besef voor deze gevoelige kwestie.
Versie mei 2018

