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Geachte lid en/of vrijwilliger, 

 

Doel van deze berichtgeving 

Met deze berichtgeving willen we je graag informeren hoe we als voetbalvereniging Wemeldinge met 

jouw (persoons)gegevens omgaan en hoe we ervoor zorgen dat ze bij ons in vertrouwde handen zijn én 

blijven. De komende tijd zullen we inventariseren welke personen/vrijwilligers binnen voetbalvereniging 

Wemeldinge met persoonsgegevens in aanraking komen en met hen de nieuwe procedures afstemmen 

en vastleggen. 

 

Toestemming tot het verzamelen en verwerken van de benodigde persoonsgegevens 

Als je je inschrijft bij de voetbalvereniging word je ook automatisch lid van de KNVB (zie de Statuten 

artikel 4), maar ook geef je toestemming als je vrijwilliger wordt en/of als je een arbeids- of een 

sponsorovereenkomst afsluit. Ook geef je dan toestemming voor de verwerking van die gegevens ten 

behoeve van een goede communicatie, dienstverlening, bedrijfsvoering en het nakomen van de 

overeenkomst of wettelijke verplichtingen. Als daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is 

dit noodzakelijk voor het nakomen van de overeenkomst of wettelijke verplichtingen. Voetbalvereniging 

Wemeldinge verwerkt (of laat verwerken) enkel en alleen (persoons)gegevens van minderjarigen 

(personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, 

verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Voetbalvereniging Wemeldinge en de KNVB nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus 

en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch 

niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 

webmaster@vvwemeldinge.nl Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we 

geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de 

nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Met Bureau Halt (inzake 

tuchtzaken), Justitie (bij calamiteiten) en de KNVB, wisselen wij gegevens uit. Hieronder vindt u uitleg 

hoe de KNVB als de Wbp-verantwoordelijke persoonsgegeven gebruikt als je een KNVB-account 

aanmaakt en hoe persoonsgegevens gebruikt worden bij “Voetbal.nl” (inloggen op de website en/of 

gebruik van de app) en eventueel bij de app “KNVB Wedstrijdzaken”. 

 

Verwerkingsovereenkomst KNVB/Sportlink 

De KNVB maakt bij deze gegevensverwerkingen gebruik van de diensten van: 

1. VoetbalMedia B.V. is eind 2008 opgericht. Voetbalmedia is een dochteronderneming van de KNVB en 

gericht op het (laten) ontwikkelen, (laten) beheren en (mede) exploiteren van voetbal-gerelateerde 

websites, mobiele en overige platformen, waaronder Voetbal.nl. Voor vragen over de werking van de 

Voetbal.nl-website en/of Voetbal.nl-app kun je https://www.voetbal.nl/contact raadplegen. Sportlink 

verzorgt de ondersteuning voor Voetbal.nl. Jouw vraag komt direct bij de juiste Sportlink-medewerker 

zodat je snel antwoord hebt op je vraag. Zie ook: https://www.voetbal.nl/privacy-informatie-knvb en 

https://www.voetbal.nl/cookies 

2. Sportlink. Vanuit sportverenigingen en sportbonden werd het signaal afgegeven dat het veel tijd en 

werk kostte om administratieve processen uit te voeren. De samenwerking tussen sportbonden en 

sportverenigingen kon op het gebied van ledenadministratie vereenvoudigd worden. Het doel: het 

aanbieden van oplossingen voor zowel sportbonden als sportverenigingen, waarmee alle 

administratie geautomatiseerd wordt. Het verlenen van service staat hierbij voorop. Momenteel 

zijn 13 sportbonden (waaronder dus de KNVB) en ruim 8.000 sportverenigingen (waaronder dus 

voetbalvereniging Wemeldinge) aangesloten bij Sportlink. 
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Sportlink verwerkt gegevens als bewerker in opdracht van de desbetreffende sportbond of vereniging 

waarmee gebruiker een relatie heeft. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert 

Sportlink uw privacy, onder andere door naleving van de AVG wetgeving en de van toepassing zijnde 

gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover 

verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen 

ten aanzien van uw persoonsgegevens. De standaard voorwaarden voor de vereniging kunt u vinden 

via: https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000110291-standaardvoorwaarden-

sportlink-verenigingen Artikel 9 van deze voorwaarden betreft de specifieke aspecten van zaken die 

voor de AVG in een verwerkersovereenkomst moeten zijn geregeld. 

Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, neemt Sportlink diverse maatregelen waaronder 

het volgende: 

a. Sportlink host haar systemen bij een gerenommeerde hosting partij die beschikt over 

toonaangevende security certificeringen zoals ISO27001 en SSAE 16 SOC 2; 

b. De systemen van Sportlink worden gehost in een zwaar beveiligde omgeving die slechts 

voor een beperkt aantal personen toegankelijk is; 

c. Communicatie tussen onze omgeving en de buitenwereld verloopt over versleutelde 

verbindingen (HTTPS, SSH, VPN technieken); 

d. Bijzondere informatie, zoals wachtwoorden, wordt versleuteld opgeslagen in onze 

databases; 

e. Administratieve toegang tot onze systemen is uitsluitend mogelijk via een beveiligde 

verbinding en alleen door die personen die hier daadwerkelijk noodzaak toe hebben; 

f. Onze systemen worden steeds tijdig voorzien van beveiligingsupdates. 

 

App “Voetbal.nl” staat (naast het gebruik van WhatsApp) centraal in onze club- en teamcommunicatie 

Met de app Voetbal.nl zijn we in staat om aan te haken op een platform met een groot bereik, een 

directe lijn met de KNVB en automatische uitwisseling van programma, uitslagen en standen. Binnen 

deze app kunnen we nu ook onze eigen club- en teaminformatie kwijt. Super handig en bespaart ons en 

jullie een hoop tijd! Vanaf het komende seizoen zal o.a. de Voetbal.nl app leidend zijn in onze club- en 

teamcommunicatie. Trainingen, aanwezigheid, mededelingen, rijschema en bijeenkomsten zijn zo maar 

zaken die we via de app kunnen communiceren. De app wordt al veel gebruikt maar voor het komende 

seizoen willen we daar weer een stap in zetten. Zorg er dus voor dat Voetbal.nl op jouw telefoon staat!  

Installeren app 

Installeer de app “Voetbal.nl” via de Appstore (iOS) of Playstore (Android) en registreer je met het E-

mailadres waarmee je bij voetbalvereniging Wemeldinge bent ingeschreven. Inloggen in de app en het 

systeem zal jou herkennen als lid van voetbalvereniging Wemeldinge en alle, voor jou relevante, club- en 

teaminformatie tonen. 

Geen of verkeerde email bij ons bekend? Mail juiste adres naar ledenadministratie@vvwemeldinge.nl 

Privacy-instelling (zichtbaarheid) zelf instellen met de “Voetbal.nl” app 

Belangrijk om te weten is dat elk lid van de KNVB zelf zijn eigen zichtbaarheidsniveau kan aanpassen via 

de website https://www.voetbal.nl/inloggen of via de app “Voetbal.nl”. Je kunt dit doen onder je 

persoonlijke instellingen. Hiervoor dient de app wel op je mobiele telefoon geïnstalleerd te zijn. De 

instelling van jouw privacy niveau heeft invloed op de verschillende producten. Dit zichtbaarheidsniveau 

is dan direct -binnen alle producten van Sportlink (zoals die op dit moment ook door voetbalvereniging 

Wemeldinge worden gebruikt)- van toepassing. Op deze wijze maken de KNVB en Sportlink het voor ons 

makkelijker en voorkomen we dubbele administraties. Leden hebben dus zelf de regie over de 

zichtbaarheid van zijn/haar persoonsgegevens. Sterker nog, voetbalvereniging Wemeldinge kan hier 

geen invloed op uitoefenen. Leidend hierin is de app Voetbal.nl. Maak je geen gebruik van de app 

Voetbal.nl? Of heb je een account aangemaakt met een E-mailadres dat niet voorkomt in onze 

ledenadministratie? In dat geval is je zichtbaarheid standaard ingesteld op “afgeschermd”. 
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Er is keuze tussen 3 zichtbaarheidsniveau’s, te weten: 

1) Normaal: Je bent met naam en foto zichtbaar in de Voetbal.nl app. Op de website ben je als 

teamspeler alleen zichtbaar met je naam op je teampagina. voetbalvereniging Wemeldinge 

publiceert, onafhankelijk van het gekozen privacy instelling, géén pasfoto’s, telefoonnummers en 

emailadressen van spelers op zijn website. Voordelen is dat je kunt gekozen worden tot Player of the 

Match, voor iedereen duidelijk in welk team je zit. 

2) Beperkt: Je bent alleen met je naam zichtbaar in de Voetbal.nl app. Op de website ben je eveneens 

alleen zichtbaar met je naam op je teampagina. Voordelenis dat je kunt gekozen worden tot Player 

of the Match, voor iedereen duidelijk in welk team je zit. 

3) Afgeschermd: Je naam komt niet naar voren op website, app of Club TV. Waar eigenlijk je naam 

hoort te staan komt de vermelding “Afgeschermd” te staan. Standaardinstelling is Afgeschermd. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Voetbalvereniging Wemeldinge neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen van informatie geen 

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 

besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens 

(bijvoorbeeld een lid van voetbalvereniging Wemeldinge) tussen zit. 

 

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien (tenzij voetbalvereniging Wemeldinge op grond van 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet gehouden is deze inzage te verschaffen), te laten 

aanvullen/corrigeren, te laten verwijderen of af te schermen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele 

toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 

jouw persoonsgegevens door voetbalvereniging Wemeldinge (of door één van onze verwerkers) en heb 

je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de 

persoonsgegevens van jou, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, 

door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar 

op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar webmaster@vvwemeldinge.nl 

Voetbalvereniging Wemeldinge zal dit verzoek honoreren, tenzij er dwingende belemmeringen zijn, 

voortvloeiende uit wet- en regelgeving, of anderszins, om dit niet te doen. Om er zeker van te zijn dat 

het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het 

verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie: je Pasfoto, de Machine Readable Zone (de strook met 

nummers onderaan het paspoort), je Paspoortnummer en je Burgerservicenummer zwart. Dit ter 

bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens, wij vragen je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met 

jouw niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Op grond van de AVG heeft u bovendien het 

recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw 

persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming). 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Wijziging van het privacy beleid 

Voetbalvereniging Wemeldinge past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te 

houden. Op onze website https://www.vvwemeldinge.nl/ zal steeds de meest recente versie van ons 

Privacy verklaring worden opgenomen. voetbalvereniging Wemeldinge raadt u dan ook aan de Privacy 
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verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal voetbalvereniging Wemeldinge er 

alles aan doen u per e-mail en via onze website te informeren. 

 

Contactgegevens 

Als je naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen hebt, of vragen hebt over de verwerking 

van je persoonsgegevens of voetbalvereniging Wemeldinge wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of 

verwijdering van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens:  

Verantwoordelijke : Piet Oosterlee 

E-mail   : ledenadministratie@vvwemeldinge.nl 

 

Welke gegevens leggen we vast 

1) Je persoonsgegevens: 

a) Achternaam 

b) Roepnaam 

c) Bijnaam 

d) Geboortedatum 

e) Overlijdensdatum 

f) Sinds wanneer ben je lid 

g) Tussenvoegsel(s) 

h) Voorletter(s) 

i) Geslacht 

j) Geboorteplaats 

k) Nationaliteit 

l) 2e Nationaliteit 

m) Geboorteland 

n) Legitimatie (bijv. kopie van Nederlandse 

identiteitskaart, kopie van Nationaal 

paspoort) 

 

2) Je adresgegevens: 

a) Postcode 

b) Straatnaam 

c) Huisnummer 

d) Toevoeging aan het huisnummer 

e) Woonplaats 

f) Land 

 

3) Je contactgegevens: 

a) Bedrijfsnaam 

b) (Zakelijk) telefoonnummer 

c) Vast telefoonnummer (indien aanwezig 

en bij 16 jaar of jonger) 

d) Mobiele telefoonnummer 

e) (Zakelijk) E-mailadres 

f) E-mailadres (hiermee maak je in de app 

“Voetbal.nl” een account aan) 

g) Indien contact (jonger dan 16 jaar) via 

ouder(s) of verzorger(s), dan: 

i) Mobiele telefoon ouder/verzorger_1 

ii) Mobiele telefoon ouder/verzorger_2 

iii) E-mail ouder/verzorger_1 

iv) E-mail ouder/verzorger_2 

 

4) Je financiële gegevens: 

a) Bankrekeningnummer (t.b.v. incasso) 

b) Betaalgegevens 

c) Of je een machtiging hebt afgegeven 

d) In de kantine op afbetaling gekochte 

producten en het aantal 

e) Voor de Belastingdienst benodigde 

gegevens 

 

5) Je gegevens van de KNVB: 

a) Relatiecode KNVB 

b) Trainerslicentie 

c) Foto t.b.v. digitale spelerspas 

d) Bondsporten (bij welke bond ben je 

aangesloten = KNVB) 

e) Bondsteam (in welk team van 

Wemeldinge speel je) 

f) Teammanager (als je leider bent van een 

team) 

g) Verenigingsfunctie (welke taak als 

vrijwilliger je uitvoert) 

h) Sinds wanneer heb je een account op de 

app “Voetbal.nl” aangemaakt 

i) Zichtbaarheid (in de “Voetbal.nl” app)  
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Hoe lang is de bewaartermijn? 

Je persoonsgegevens worden door voetbalvereniging Wemeldinge ten behoeve van verwerking(en)  

bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie 

voor maximaal 7 jaar. 

 

In onderstaande tabel kun je terugvinden met welk doel we gegevens verzamelen en wie deze 

gegevens eventueel van ons ontvangen voor verwerking. 

Welk doel? Ontvangers? 

Onderzoeken of je lid kan worden van onze vereniging 

en van de KNVB. En het uitvoeren van het 

overeengekomen lidmaatschap. 

Voetbalvereniging Wemeldinge en de KNVB. Registratie 

vindt plaats bij de KNVB via Sportlink. O.a. toekennen 

van een uniek KNVB-relatiecode. 

Voetbalvereniging Wemeldinge verstrekt alleen de 

noodzakelijke persoonsgegevens aan sportclubs 

aangesloten bij de KNVB om jouw overschrijving als lid 

van voetbalvereniging Wemeldinge naar een andere 

vereniging te realiseren. 

Voetbalvereniging Wemeldinge, de nieuwe vereniging 

en de KNVB (via Sportlink). 

Gegevensverwerking om contributiebetalingen en 

eventuele boetes van de KNVB (rode en gele kaart) door 

te kunnen belasten. 

Voetbalvereniging Wemeldinge, Sportlink en relevante 

gegevens kunnen aan een eventuele gegevensverwerker 

worden verstrekt zoals een boekhoudbureau. 

Ter benadering na beëindiging van het lidmaatschap. 

Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. 

Voetbalvereniging Wemeldinge bewaart deze (contact)-

gegevens voor een onbeperkte duur in Sportlink. 

Gegevens van medewerkers worden verwerkt t.b.v. het 

uitvoeren van de arbeidsovereenkomst en/of 

vrijwilligersovereenkomst. 

Voetbalvereniging Wemeldinge en de KNVB (Sportlink). 

Boekhoudbureau, Financieel adviesbureau  en/of de 

Belastingdienst. 

Gegevens worden verwerkt om je bereikbaar te maken 

voor leden en derden in de rol die je bij voetbalvereni-

ging Wemeldinge vervult. Zo ook t.b.v. van organisatie 

en communicatie rond teamindelingen. 

Website voetbalvereniging Wemeldinge 

Om je producten, diensten, evenementen van 

voetbalvereniging Wemeldinge aan te kunnen bieden, 

als ook onze partners of andere partijen waarmee 

voetbalvereniging Wemeldinge samenwerkt. 

Om goederen en diensten bij u af te leveren. 

 

Als je vrijwillig een uitgestelde betaling voor het 

kantineverbruik (“op laten schrijven”) bent aangegaan.  

Gegevens worden verwerkt om een factuur samen te 

stellen. Factuur wordt opgesteld door kantinebeheerder 

en de voortgang wordt bewaakt door de 

penningmeester. Eventuele schuld wordt kenbaar 

gemaakt in Sportlink, zodat er geen overschrijving kan 

plaats vinden. 

Een Verkaring Omtrent Gedrag (VOG) is meestal vereist 

bij functies waar gewerkt wordt met kwetsbare 

personen, vertrouwelijke gegevens en geld. 

Voetbalvereniging Wemeldinge. De termijn van 

geldigheid wordt bepaald door het Bestuur. 

Om de door jou gevraagde informatie te kunnen 

verstrekken. 

Jijzelf. 
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Gegevens verzamelen door het raadplegen van onze website 

Op onze website hoef je niet in te loggen (een profiel aanmaken) en ook gebruiken we (tot nu toe) geen 

formulieren die je digitaal kan invullen en verzenden. We vragen op die manier dus geen 

persoonsgegevens van je op en slaan dan ook niets op in de een of andere database. 

Ook op onze website worden handige en nuttige technieken gebruikt, die het gebruiksgemak verhogen 

en die onze website zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit 

soort technieken zijn cookies en scripts. Cookies worden gebruikt door de websitehouder (first-party 

cookies) of door derde partijen (third-party cookies, bijvoorbeeld advertenties van sponsors) die 

communiceren via onze website. Het tonen van sponsoren (via banners) levert voetbalvereniging 

Wemeldinge direct of indirect inkomsten op. 

Deze Privacy verklaring is alleen van toepassing op de website van voetbalvereniging Wemeldinge.  

Voetbalvereniging Wemeldinge aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van 

derden (via links) en het door deze derden gehanteerde privacy beleid. Bijvoorbeeld de sociale 

netwerken: Twitter (https://twitter.com/vvwemeldinge), Instagram 

https://www.instagram.com/vvwemeldinge en Facebook https://www.facebook.com/vvwemeldinge 

Voetbalvereniging Wemeldinge raadt je aan om vóór het gebruik van andere websites, altijd eerst de 

betreffende privacy verklaring van die websites te raadplegen. 

Veel Informatie die wij op onze teampagina’s beschikbaar stellen, is algemeen van aard en afkomstig uit 

het ledenbestand van de KNVB. Voor gebruik van algemene aard kunnen leden deze informatie zelf 

afschermen. We kunnen echter niet controleren of dit gebeurd en wat bezoekers van onze website met 

deze informatie doen. 

Het kan voorkomen dat jij of je kind op één van onze foto's (bijvoorbeeld een individuele foto, een 

actiefoto, een teamfoto of een foto van een van onze activiteiten) op de website staat gepubliceerd. 

Mocht je bezwaar hier tegen hebben dan kan je een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het 

onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar 

webmaster@vvwemeldinge.nl 

 

Beeldmateriaal verkregen op ons sportcomplex. 

Bij foto’s gemaakt in de openbare ruimte waar mensen op te zien zijn, moet je je steeds afvragen of er 

sprake is van een persoonsgegeven. Denk aan straatfotografie, publiek bij een voetbalwedstrijd, mensen 

op een kermis etc. Kunnen de personen die daarop staan zonder onevenredige inspanning worden 

geïdentificeerd? Zo ja, dan is er sprake van een persoonsgegeven en is de AVG van toepassing. 

Bijna alles wat je met de foto doet, bijvoorbeeld opslaan op je computer of verkopen aan derden, geldt 

als een verwerking van persoonsgegevens waarvoor de regels van de AVG gelden. De AVG geldt niet als 

de persoon op de foto niet direct of indirect identificeerbaar is. Onder identificeerbaar wordt verstaan 

dat de identiteit zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld. 

In tegenstelling tot bedrijven, verenigingen en stichtingen, vallen amateurfotografen en particulieren 

niet onder de AVG-wetgeving. Dit betekent dat een vriend zonder problemen een foto met jou erop kan 

delen via Facebook of Instagram. 

Wanneer je als journalist verslaglegging doet, dan kun je wel degelijk zonder toestemming herkenbare 

mensen publiceren. Denk aan een krant bijvoorbeeld. Dit valt dus onder nieuwsgaring. Net zo goed valt 

het maken van foto's bij een sportwedstrijd als amateur voor eigen gebruik 'om mooie plaatjes te 

produceren' ook niet zomaar onder vrije nieuwsgaring. Het gaat om het doel. Dat wil niet zeggen dat je 

die foto's niet mag maken, maar je kunt het niet zomaar aan vrije nieuwsgaring ophangen. 
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Iemand die een foto maakt, heeft auteursrecht op zijn eigen foto en mag daarom zelf beslissen wat er 

met die foto gebeurt. Maar wat als er mensen op de foto staan? Hebben die daar ook iets over te 

zeggen? Soms mag je wel een foto of filmpje waar iemand op staat zonder zijn toestemming gebruiken, 

maar in een paar gevallen niet. Dat hangt af van de situatie: 

1. Niet: als iemand daar last mee kan krijgen 

Voordat je een foto of filmpje bijvoorbeeld op internet zet, moet je eerst goed nadenken over de 

gevolgen. Als je denkt dat de persoon op de foto daar weleens last mee kan krijgen, mag je de foto 

niet zomaar plaatsen waar ook anderen het kunnen zien. Je moet dan eerst toestemming vragen aan 

die persoon. Dit geldt natuurlijk ook voor filmpjes waar mensen herkenbaar in voorkomen. 

2. En ook niet: privé of thuis gemaakt 

Je mag niet ongevraagd foto's of filmpjes maken van mensen thuis of in een privésituatie. Ook niet in 

ruimtes waar niet zomaar iedereen naar binnen mag, maar alleen de mensen die daar horen, zoals de 

kleedkamer. Daar moet je eerst toestemming voor vragen aan de mensen die op de foto of in de film 

komen. 

Speciaal aandachtspunt zijn minderjarigen (onder de 16 jaar) want die genieten speciale bescherming. 

De nieuwe wetgeving lijkt zover te gaan, dat we voor publicatie altijd toestemming aan ouders of 

verzorgers vragen. 

Herkenbaar 

Dat gaat niet enkel om wel of geen bril; als iemands naam prominent in beeld komt op hun kleding of ze 

op basis van hun kleding (bijvoorbeeld door hele specifieke sponsoring of kleuren) dan ben je óók 

herkenbaar in beeld. Als iemand een heel typisch postuur heeft kan dat al onder herkenbaarheid vallen, 

zelfs wanneer hun gezicht onherkenbaar is. 

 

Voetbalvereniging Wemeldinge zal bordjes bij de ingang van het sportcomplex ophangen, met de 

waarschuwing dat mensen mogelijk gefotografeerd of gefilmd kunnen worden. Die bordjes geven ons 

géén (expliciete) toestemming; we zien dat als een 'good practice'. Het idee erachter is dat mensen 

geïnformeerd zijn dat er foto’s en/of filmpjes gemaakt kunnen worden, wat hen er dan indirect ook op 

attendeert dat ze hun rechten conform de AVG (inzage en verwijdering) uit kunnen oefenen.  

 

Amateurfotografen kunnen gewoon foto's maken voor eigen gebruik, net als ouders die foto's van hun 

kind(eren) willen plaatsen op social-media. Feitelijk mag een amateurfotograaf zonder toestemming 

vanuit het beeldrecht eigenlijk ook niet publiceren, maar toetsing vind achteraf plaats op basis van 

“redelijk belang” (zie de punten 1 en 2). Vooraf toestemming vragen is de veiligste weg, maar 

tegelijkertijd is dat ook niet zinvol omdat het niet te doen of te controleren is. 

De foto's worden dus niet in opdracht van voetbalvereniging Wemeldinge gemaakt (en als dat wel zo is, 

is er sprake van toestemming). Mochten we bepaalde foto's toch zelf willen hebben om op te slaan of 

om bijvoorbeeld bij een wedstrijdverslag te publiceren of bij een flyer die wordt uitgedeeld bij 

thuiswedstrijden van het 1e elftal, dan vragen we voor die foto's om toestemming. Staan er onbekende 

personen op, dan blurren we die desnoods. 

 

 


