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Inleiding
Waarom een protocol over hoe we bij SC Bant en SC Creil omgaan met het maken en verspreiden
van foto- en videomateriaal? Daar is een duidelijke aanleiding voor: De in mei 2018 ingevoerde
privacywet, beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is
streng als het gaat om het verwerken en publiceren van persoonlijke informatie van anderen. Foto’s
en video’s vallen daar ook onder. Als SC Bant en SC Creil verschaffen we graag duidelijkheid aan onze
leden – en andere betrokkenen – over wat er binnen de nieuwe regels is toegestaan en wat niet. Op
deze regels zijn ook onze nieuwe richtlijnen gebaseerd, die we hebben gebundeld in ons foto- en
videoprotocol, officieel getiteld Foto- en videoprotocol SC Bant en SC Creil 2019-2025.
Voetbalclubs mogen foto’s en video’s maken en deze plaatsen zonder uitdrukkelijke toestemming.
Dit vloeit voort uit een belangrijke uitzondering in bovengenoemde privacywet, namelijk die van de
informatievoorziening. Als het doel is het informeren van het publiek, dan is het publiceren van
foto’s en video’s toegestaan. Een sportclub mag vanuit dat oogpunt verslag doen van een wedstrijd
of bijeenkomst en daar foto’s van publiceren. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de
belangen van mensen die herkenbaar zijn afgebeeld, zeker wanneer het gaat om minderjarigen. Wil
iemand dat een afbeelding of video wordt verwijderd? Dan kan daar altijd contact over worden
opgenomen met het bestuur en zal dit verzoek doorgaans worden ingewilligd.
De bepalingen die wij bij SC Bant en SC Creil hanteren vindt u terug in dit document. Op deze manier
willen wij de grenzen afbakenen wat binnen onze verenigingen wel en ook heel nadrukkelijk wat niet
toegestaan is als het gaat om het maken en verspreiden van beeldmateriaal die betrekking hebben
op personen. Zorgvuldigheid is hierbij het uitgangspunt, dit zult u terugzien in de bepalingen zoals
opgesteld in dit protocol.

Foto- en videoprotocol SC Bant en SC Creil
Binnen SC Bant en SC Creil geldt een foto- en videoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de
websites van SC Bant en SC Creil, via andere nieuwskanalen en voor social media zoals Facebook,
Twitter en Whatsapp-groepen van teams. In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan SC Bant en
SC Creil zich houden als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Gebruik website/social media
•

•

•

•
•
•
•

•

SC Bant en SC Creil beheren de websites www.scbant.nl en www.sccreil.nl. De website hebben tot doel
informatie te verstrekken over de verenigingen. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/
verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden.
Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de websites berust bij SC Bant en/of SC Creil. Het is
niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige
vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de
betreffende vereniging.
Tijdens alle activiteiten door de verenigingen georganiseerd binnen de eigen accommodaties mogen
foto- en video-opnames gemaakt worden door leden, ouders/verzorgers van leden en andere
betrokkenen.
Voor opnames die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen websites wordt
vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.
Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de websites van SC Bant en SC Creil, als de
ouders/verzorgers bezwaar hebben gemaakt.
Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in trainings- of wedstrijdkleding; minimaal een korte broek met
T-shirt of vrijetijdskleding.
Achternamen worden in eerste instantie om functionele redenen geplaatst. Dit houdt in: als de
persoon een functie bekleedt bij SC Bant en SC Creil, zoals leden van het bestuur en begeleiders en
trainers van de teams. Bij spelers die deel uit maken van een voetbalteam ligt dit iets anders. Voor- en
achternaam worden vermeld, echter behoudt de betreffende persoon het recht dat de achternaam
wordt verwijderd indien hij/zij daar bezwaar tegen heeft.
Indien leden of ouders/verzorgers bezwaar hebben tegen het vermelden van hun achternaam, dan
dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij het bestuur.

•
•
•

•

•

Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie
binnen de clubs, zoals leden van het bestuur en begeleiders en trainers van de teams.
Als ouders/verzorgers om hun moverende redenen problemen hebben met een bepaalde foto of
foto’s dan kan in overleg besloten worden de foto’s te verwijderen.
Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s
dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het betreffende bestuur. 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 door leden of ouders/verzorgers ook weer worden herroepen.
Binnen veel teams wordt gebruikt gemaakt van Whatsapp-groepen. Ook hier gelden bovengenoemde
regels. Als ouders/verzorgers hebben aangegeven niet te willen dat hun kind op de foto staat, moeten
de begeleiders hier rekening mee houden.
De besturen zijn en blijven alleen eindverantwoordelijk voor de SC Bant- en SC Creil-websites en voor
de SC Bant- en SC Creil-Facebookpagina’s en andere social mediakanalen.

Maken van foto- en video-opnames
•

•

•

•

Tijdens alle activiteiten door de verenigingen georganiseerd binnen de eigen accommodaties mogen
foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en ouders/verzorgers van leden of uitgenodigde
pers.
Mogelijke gelegenheden waarbij opnames gemaakt kunnen worden, zijn:
a. wedstrijden en (officiële) toernooien;
b. verenigingsactiviteiten;
c. trainingen.
Bij SC Bant en SC Creil wordt er uiterst terughoudend omgegaan met fotograferen in kleedkamers. Het
is niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedkamer. Uitzonderingen zijn situaties in
wedstrijdkleding/trainingskleding (bijvoorbeeld een wedstrijdbespreking), waarbij nadrukkelijk
toestemming dient te worden gevraagd aan de betrokkenen. Het doel dat het maken van de opname
dient moet vooraf duidelijk worden gemaakt.
Het maken van foto- of video-opnames in of bij de doucheruimtes is ten strengste verboden.

Bewaking privacy gebruik van opnames
•

•

•

•

Voor zover de opnames louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen mits
het het eigen kind betreft, hierbij moet worden vermeld dat de verenigingen in een dergelijke situatie
geen enkele aansprakelijkheid dragen.
Voor opnames die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt
vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, eveneens worden zij niet ingelicht – tenzij een
van de betrokkenen nadrukkelijk heeft aangegeven geen toestemming te verlenen aan publicatie van
zijn/haar foto.
Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team met als
doeleinde het verbeteren van de prestaties. De volledige opnames worden enkel ter beschikking
gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnames kunnen
echter gebruikt worden voor de website. Hierbij gelden eerdergenoemde regels.
In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het
betreffende hoofdbestuur. Ouders/verzorgers van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen
het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken
bij het betreffende bestuur.

Sancties
Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van
foto- en videomateriaal. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident
voordoet zal het betreffende hoofdbestuur hier uiterst zorgvuldig mee omgaan en indien noodzakelijk
disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties.
Betrokken ouders/verzorgers worden dan direct geïnformeerd.

Dit document is opgesteld op 8 december 2018 en zal worden aangepast indien verandering in de
wetgeving daartoe aanleiding geeft.

