Betreft: Jaarlijkse toestemming publicatie foto’s en video’s
Januari 2021
Beste ouder(s) en /of verzorger(s)
Aanleiding
Bij Scouting Tiflo laten wij met beeldmateriaal zien waar wij mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens opkomsten, kampen en/of
andere activiteiten. Ook uw zoon(s) en/of dochter(s) kan/kunnen op deze foto’s (en soms in
video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden
schade kunnen ondervinden. Wij plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leden. Toch vinden
wij het – mede in het kader van de AVG - belangrijk om u ieder jaar om toestemming te vragen
voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon(s) en/of dochter(s). Het is goed mogelijk dat u
niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Voorwaarden
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens scoutingactiviteiten. De Tiflo
heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het
plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon(s) en/of dochter(s) bespreken? Wij merken dat oudere
leden soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt,
dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
Verzochte toestemming
Met deze brief vragen wij uw toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon(s)
en/of dochter(s) door Scouting Tiflo voor bijvoorbeeld een persbericht in de krant, op onze website,
op onze social-media accounts en in eventuele brochures en/of bij eventuele campagnes.
Reageren voor 1 februari
Zonder tegenbericht vóor 1 februari 2021 gaan wij ervan uit dat u toestemt met het gebruik van
beeldmateriaal door Scouting Tiflo.
Desalniettemin bestaat de mogelijkheid om uw bezwaar kenbaar te maken. Heeft u bezwaar tegen
de verzochte toestemming? Reageer dan schriftelijk vóór 1 februari 2021 door een e-mail te sturen
naar ledenadm@tiflo.nl zodat wij uw voorkeur in onze ledenadministratie kunnen verwerken. U
mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later
moment alsnog toestemming geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking en uw reactie!

Met vriendelijke groet,
Ruben Wilhelmus en Madelon Renne
Namens Bestuur Scouting Tiflo

