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Regeling gebruik foto’s en films van personen in badkleding
Het fotograferen van personen in badkleding wordt door sommige personen tegenwoordig als
problematisch ervaren vanwege misbruik dat hiervan gemaakt kan worden. Zeker het maken van
foto’s of films van kinderen ligt moeilijk. Het gaat zo ver dat het in sommige zwembaden verboden is
om foto’s en films te maken. In de zwembaden waar Z.O.N./S&S actief is, is dat vooralsnog niet het
geval.
Wij zouden het als vereniging betreuren wanneer wij geen foto’s of films meer zouden kunnen
maken van kinderen die bv. aan het (les-)zwemmen zijn of hun diploma uitgereikt krijgen. Uiteraard
zullen wij geen compromitterende of aanstootgevende foto’s of films publiceren, maar het gebruiken
van foto’s/films waar kinderen of volwassenen sportief bezig zijn, willen wij niet blokkeren. Het is
immers gebruikelijk dat wij onze activiteiten in zwemkleding uitvoeren. Door het volledig verbieden
van het maken en publiceren van foto’s of films zouden wij geen reëel beeld meer kunnen geven van
onze activiteiten.
Wij willen dit soort foto’s/films ook kunnen gebruiken op onze website, in folders en/of op Facebook.

Wij stellen ons op het standpunt dat u als lid of ouder van een lid expliciet aan moet kunnen geven
wanneer u het ongewenst vindt dat foto’s of films van uzelf en/of uw kinderen in zwemkleding
gemaakt en gedistribueerd worden.
Daarom voegen wij een formulier aan ons inschrijfformulier toe waarin u expliciet aan kunt geven
dat u niet wenst dat er foto’s of films gemaakt worden waarop u zelf of uw kind afgebeeld staat.
Hebt u geen probleem met het maken/publiceren van foto’s/films dan hoeft u niets te melden.

Deze regeling betreft het maken en publiceren van foto’s/films door of namens kaderleden in de
vereniging. Deze regeling betreft niet het maken en publiceren van foto’s/films van anderen, zoals
bv. door ouders. Wij willen en kunnen ouders niet verbieden om foto’s/films te maken van hun
kinderen, tenzij het zwembad op dit vlak voorschriften uit zou vaardigen.
Deze regeling gaat per onmiddellijk in. Nieuwe leden kunnen via het aanmeldingsformulier het
maken van foto’s/films blokkeren.
Voor bestaande leden wordt dit document inclusief formulier op de website geplaatst en kunnen
deze op elk ogenblik bezwaar maken.
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Bezwaar tegen fotograferen en filmen van verenigingsleden
Ik verklaar hierbij als lid van de vereniging Z.O.N./Sport & Spel of als ouder van een lid van de
vereniging, dat ik niet toesta dat er foto’s of films van mij of mijn kinderen in badkleding gemaakt of
via elektronische media verspreid worden door kaderleden van de vereniging Z.O.N./Sport & Spel.

Naam:

……………………………………

Datum:

……………………………………

Handtekening lid of wettelijke vertegenwoordiger: ……………………………………
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