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Helden, april 2019 

 

Beste leden Nederlandse Beugelbond,  

 

Op de website van de Nederlandse Beugelbond laten wij foto’s en video’s zien die betrekking 

hebben op ons beugelspel, en de daarbij behorende competitie. Opnames worden gemaakt tijdens 

verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens Nederlandse kampioenschappen, bekerfinales etc. 

Ook u kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Verder maken veel verenigingen gebruik 

van het digitale scorebord waardoor uw naam (als speler) op het internet te zien is. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor schade 

zou kunnen ontstaan. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik 

van foto’s en video’s. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s of video’s van u op de website 

komen.  

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. We vragen 

u dan ook dringend om deze brief ruime bekendheid te geven onder uw leden. 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden 

gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen foto’s maken. De NBB heeft daar geen invloed op. 

Wilt u de toestemming samen met uw leden bespreken? Als Nederlandse Beugelbond gaan wij er 

vanuit dat leden die niet expliciet aangeven dat zij GEEN toestemming verlenen akkoord zijn. 

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor educatieve doeleinden, bijvoorbeeld om de 

spelregels of spelsituaties uit te leggen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om 

toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we 

contact met u op.  

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Namens het bestuur van de NBB 

J. Hoeijmakers 

Secretaris NBB 


