
Stichting Jeugdrecreatie Het Gilde Avenhorn

Inventarisatie toestemming voor het gebruik van persoonlijke afbeeldingen

Beste deelnemer, ouder, begeleider, of anderszins betrokkene bij stichting jeugdrecreatie Het Gilde uit 
Avenhorn,

Nieuwe website
Op dit moment wordt in opdracht van het Gilde, door Edwin Kooijman van Softek IT, gewerkt aan een 
nieuwe website voor onze stichting. Dit is nodig omdat de oude website de afgelopen jaren steeds minder
werd onderhouden en daardoor sterk is verouderd.

Wat wij graag zouden willen is dat onze nieuwe website voor alle betrokkenen van Het Gilde het 
middelpunt gaat vormen voor het delen van informatie over onze activiteiten. Hierbij hoort natuurlijk ook 
het publiceren van afbeeldingen waarop onze activiteiten zijn vastgelegd. Het kan daarbij zowel gaan om 
losse afbeeldingen voor het aankleden van de website of het weergeven van complete reportages als 
verslaglegging van een bepaalde activiteit zoals bijvoorbeeld een groepsavond, kerstmis, de fancy fair of 
het zomerkamp.

Social media
Naast onze website willen wij ook graag soortgelijke afbeeldingen blijven plaatsen op onze social media 
accounts bij Facebook en Instagram.

Privacyregels
Volgens de nieuwe privacywetgeving mogen afbeeldingen waarop personen herkenbaar zijn niet zo maar 
door ons worden gebruikt of gepubliceerd. Om dat mogelijk te maken dient de persoon op de afbeelding 
eerst uitdrukkelijke toestemming aan ons te geven.

Wat vragen wij?
Met deze brief willen wij aan alle betrokkenen binnen onze stichting vragen of zij er mee instemmen dat 
wij afbeeldingen publiceren waarop zij herkenbaar zijn. Wij willen daarbij onderscheid maken tussen 
publicatie op onze website, op Facebook en op Instagram. Ook willen wij graag weten of zij alleen op 
groepsafbeeldingen herkenbaar willen zijn of ook op individuele afbeeldingen.

Hoe geef je toestemming?
Je kunt ons toestemming geven door het formulier aan de achterzijde van deze brief in te vullen en retour 
te sturen via e-mailadres info@hetgildeavenhorn.nl of door het formulier in te leveren bij één van onze 
begeleiders of bestuursleden.

Kinderen jonger dan 16 jaar?
Ben je nog geen 16 jaar dan geldt dat je ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers de toestemming 
moeten geven. 

Toestemming weigeren
Het geven van toestemming is niet verplicht en je kunt dit ook weigeren. Het weigeren van toestemming 
heeft geen enkel gevolg voor jouw betrokkenheid bij onze stichting. Wil je toestemming weigeren dan 
hoef je in principe verder niets te doen. Zolang wij immers geen toestemming van je hebben ontvangen 
mogen wij jouw afbeeldingen niet gebruiken. Toch stellen wij het op prijs als je ook bij het weigeren van 
toestemming de moeite zou willen nemen om het formulier aan ons terug te sturen. Dit helpt ons bij het 
verkrijgen van overzicht. 

Terugkomen op je beslissing?
Als je een keuze hebt gemaakt en deze op een later moment alsnog wilt veranderen dan is dat geen enkel
probleem. Vraag in dat geval een nieuw toestemmingsformulier bij ons op en vul daarop je nieuwe keuze 
in. 

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze brief nog vragen, of wil je meer weten over het privacybeleid van Het 
Gilde, dan kun je met mij of met één van de overige bestuursleden contact opnemen voor meer 
informatie. 

Met hartelijke groet,
namens het bestuur van Het Gilde,

Lisa Pronk, bestuurslid



Toestemmingsverklaring gebruik van persoonlijke afbeeldingen

❏ Ja, ik verleen toestemming aan Stichting Jeugdrecreatie Het Gilde uit Avenhorn voor het 
gebruik van afbeeldingen waarop ik herkenbaar ben, ten behoeve van publicatie op:

(s.v.p. per item de gewenste toestemmingen aanvinken)

Website: ❏ groepsafbeeldingen ❏ individuele afbeeldingen

Facebook: ❏ groepsafbeeldingen ❏ individuele afbeeldingen

Instagram: ❏ groepsafbeeldingen ❏ individuele afbeeldingen

❏ Nee, ik verleen geen toestemming aan Stichting Jeugdrecreatie Het Gilde uit Avenhorn voor het 
gebruik en/of publicatie van afbeeldingen waarop ik herkenbaar ben.

Betrokkene: Voornaam: ______________________________________________

Achternaam: ______________________________________________

Betrokkenheid: ❏ deelnemend lid ❏ bestuurslid ❏ begeleider

❏ anders, nl: ______________________________________________

Ouder/wettelijk vertegenwoordiger (alleen voor kinderen jonger dan 16 jaar):

Voornaam: ______________________________________________

Achternaam: ______________________________________________

Datum: ________________________________________________________

Handtkening: ________________________________________________________

Je kunt dit formulier ingevuld en ondertekend aan Het Gilde retour sturen via e-mailadres 
info@hetgildeavenhorn.nl of je kunt het inleveren bij één van onze begeleiders of bestuursleden.


