
Afbeeldingsverklaring Toneelgroep Twister 

 

 

Tijdens activiteiten van Toneelgroep Twister worden foto’s of video’s gemaakt 
waar leden en vrienden op kunnen staan. De vereniging ziet het hierbij als haar 
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Door middel van dit formulier bent 
u op de hoogte van waar dit beeldmateriaal geplaatst kan worden. Deze voorwaarden 
zijn van toepassing op de diensten van Toneelgroep Twister. De vereniging zorgt ervoor 
dat met het beeldmateriaal vertrouwelijk wordt omgegaan. Deze 
afbeeldingsvoorwaarden zijn aan verandering onderhevig. Minimaal twee weken voor 
het doorvoeren van eventuele aanpassingen worden leden, vrienden en donateurs via e-
mail op de hoogte gesteld. Ze kunnen binnen deze twee weken bezwaar maken tegen de 
aanpassingen. 

 
 

1  Toestemming 

Het is mogelijk om toestemming te geven voor het maken en gebruiken van 
beeldmateriaal, zoals hieronder beschreven, op het ledenformulier en op het 
vriendschapsformulier of door dit aan te geven bij het huidige bestuur. Deze 
toestemming is altijd later in te trekken, ook partieel voor bepaalde doeleinden zoals 
hieronder beschreven. 

 

 

2 Website 
 

De foto’s of video’s die worden gemaakt op activiteiten kunnen op de website van 
Toneelgroep Twister worden geüpload. Dit beeldmateriaal staat open toegankelijk 
voor bezoekers aan de website onder het kopje Galerij. Het beeldmateriaal op de 
website zal komen, wordt geselecteerd, zodat er in beginsel niemand negatief 
opstaat. Na plaatsing op de website kunnen bezwaren altijd doorgegeven worden aan 
het bestuur, waarop het beeldmateriaal wordt verwijderd. Deze afbeeldingen blijven 
3 jaar beschikbaar op de website. Daarna worden ze digitaal opgeslagen op een 

harde schijf in het archief voor onbepaalde tijd. 

 

 

 3 (Sociale) media 

 

Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden op de openbare Facebookpagina van 
Toneelgroep Twister of andere sociale media zoals Twitter of Instagram. Hiervoor zal 
vooraf toestemming worden gevraagd aan de leden en vrienden die herkenbaar op het 
beeldmateriaal staan afgebeeld voor foto’s die langer dan 24 uur beschikbaar zijn. Voor 
korttijdige plaatsingen zal alleen toestemming gevraagd worden als er twijfel mocht 

zijn over de foto en over de toestemming van leden en vrienden. Voor al het  
beeldmateriaal geldt dat het zo geselecteerd zal worden dat er niemand echt negatief 
opstaat. Bezwaren kunnen ook na plaatsing op Social Media altijd nog doorgegeven 
worden aan het bestuur waarop de foto of video wordt verwijderd. Verder kunnen 
foto’s geplaatst worden in de nieuwsbrief. 

 



 

4 Bestuursfoto’s 
 

Bestuursfoto’s worden openbaar op de website geplaatst voorzien van de namen van de 
bestuursleden. Op het moment van het nemen van de foto zal duidelijk worden 
gemaakt dat de foto bedoeld is voor dit doeleinde. Een bestuurslid kan er op dat 
moment voor kiezen om op de foto te gaan. Na het plaatsen van de foto kan altijd nog 
bezwaar worden gemaakt tegen de foto en dan zal de foto verwijderd worden. 


