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Beeldmateriaal op de website Utrecht, februari 2014
 

Beste ouders/verzorgers en leden,
 
De laatste jaren is het maken van foto’s en films en het gebruik daarvan op social media 
zoals Facebook enorm toegenomen. Als scoutinggroep willen wij graag duidelijkheid geven 
over hoe wij hier vanaf heden mee om zullen gaan. We hebben een aantal uitgangspunten 
opgesteld. Deze vindt u ook op onze website en we zullen ze vanaf heden aan alle nieuwe 
leden meegeven. Graag informeren wij u via deze brief. Let u erop dat we onderscheid 
maken tussen beeldmateriaal dat wij zelf als Scouting Salwega maken en beeldmateriaal dat 
door ouders/verzorgers en mede-leden gemaakt wordt?
 
1 • Scouting Salwega gaat ervan uit dat foto’s en films van leden die gemaakt zijn tijdens 
opkomsten en/of kampen gebruikt mogen worden voor de website en social media als 
Facebook. Bij het gebruiken van een foto of film zullen geen namen van leden genoemd 
worden, tenzij daar vooraf toestemming voor gegeven is. 
Wij gaan uitermate zorgvuldig om met het gebruik van beeldmateriaal en er worden alleen 
foto’s en films gebruikt waar leden goed op staan en waar het een toegevoegde waarde 
heeft voor Scouting Salwega.

2 • Voor de foto’s die op de site komen hanteren wij de volgende regels:
 - geen namen
 - geen close-ups
 - geen ‘rare’ foto’s
 -  als het even kan actiefoto’s waarbij de gezichten moeilijk te zien zijn en waarbij de 

nadruk van de foto ligt op de activiteit en niet op de afgebeelde personen
 - geen grote hoeveelheden foto’s per serie, zo min mogelijk ‘dubbele’

3 • Foto’s die specifiek op onderdeelsbijeenkomsten en/of kampen zijn gemaakt plaatsen 
wij op een besloten gedeelte van de website. Meer algemene foto’s en foto’s van 
groepsbijeenkomsten plaatsen wij op het open gedeelte van de website.

4 • Salwega heeft één ‘open’ algemeen Facebook account en per onderdeel zijn 
verschillende ‘besloten’ Facebook accounts actief. Hiervoor gelden dezelfde regels en 
voorwaarden als voor de website van Scouting Salwega.

5 • Ouders/verzorgers en leden die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal 
gemaakt door Scouting Salwega kunnen dat schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven.
 
6 • Tijdens opkomsten en/of kampen kan het ook gebeuren dat er foto’s en films gemaakt 
worden door mede-leden en/of hun ouders/verzorgers. Het is voor ons ondoenlijk om te 
controleren of leden die niet gefotografeerd willen worden zoals aangegeven onder punt 5 
niet op deze foto’s en films staan. Wij kunnen daar dan ook geen verantwoordelijkheid voor 
dragen.
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan 
horen wij het graag.
 
Met vriendelijke groet,

Gerrit Jan van Barneveld
Voorzitter vereniging Scouting Salwega
06-34297843 / voorzitter@salwega.nl
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