
 Publiceren van foto’s en video’s door Dorpsbelang de Tike 
 

 

 
Ter promotie van de vereniging en journalistieke doeleinden kunnen er foto’s en video’s van leden 

en bezoekers op de social media kanalen (facebook, Instagram, twitter) en de website van de 

vereniging geplaatst worden.  

Voor het plaatsen van foto’s en video’s zijn er binnen de privacy wetgeving meerdere mogelijkheden. 

Er kan alle leden om toestemming gevraagd worden. Er kan een bordje geplaatst worden waarop 

aangeven wordt dat er foto’s en video’s gemaakt kunnen worden. Ook kan er gepubliceerd worden 

op basis van een zogenaamd gerechtvaardigd belang zoals promotie van de club, journalistieke 

vrijheid of beveiliging.  

Het vragen van toestemming aan alle personen op de foto of video is vaak praktisch niet haalbaar. 

Denk hierbij aan toeschouwers bij een feest of gelegenheid op de achtergrond,  enz. 

Binnen Dorpsbelang de Tike kiezen we voor publicatie op basis van een gerechtvaardigd belang 

waarbij we zoveel als mogelijk rekening houden met de belangen van leden en bezoekers. 

Binnen Dorpsbelang de Tike gaan we daarom op de volgende manier met het plaatsen van foto’s en 

video’s om:  

• Tijdens bijeenkomsten in het dorpshuis, georganiseerd door Dorpsbelang De Tike, zal bij de ingang 

een bordje geplaatst worden waarop aangegeven is dat er foto’s en video’s gemaakt kunnen worden  

• Ten alle tijden kunnen leden en bezoekers aangeven dat een foto of video waar zij op zichtbaar zijn 

verwijderd moet worden middels een e-mail naar Privacy-dbdt@hotmail.com. Hierna zal de foto of 

video dan per ommegaande verwijderd worden zonder hierover in discussie te gaan 

• Er worden geen namen geplaatst bij de gepubliceerde foto’s  

• De website en social media beheerders van Dorpsbelang de Tike zullen alleen foto’s en video’s 

plaatsen waarvan de maker (de fotograaf) heeft aangegeven dat ze gebruikt mogen worden  

• Leden kunnen van te voren aangeven middels een email naar Privacy-dbdt@hotmail.com dat hun 

foto of video niet gepubliceerd mag worden hiermee zal dan zo veel als mogelijk is rekening mee 

gehouden worden bij het publiceren  

Middels deze uitgangpunten wil Dorpsbelang de Tike zich houden aan de privacy wetgeving, zo veel 

mogelijk rekening houden met de wensen van de leden en tegelijktijdig het promoten van de 

vereniging en journalistieke verslaggeving mogelijk maken.  

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ook terecht op de website van www.de-tike.frl 
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