
Stichting Jeugdsoos Wesepe 12-7-2020 

Fotoprotocol 

Hieronder ziet u het protocol wat we hanteren voor het plaatsen van foto’s op onze 

website en onze facebook pagina. U kunt bezwaar maken wanneer u niet wilt dat een 

foto van uw kind geplaatst wordt op (een van beide) media.  

  

Protocol foto’s en andere privé-gegevens op de website en facebook pagina  

van Stichting Jeugdsoos Wesepe 

In dit protocol kunt u de regels lezen, waaraan we ons houden betreffende namen, 

foto’s en andere privé gegevens die we op de website en onze facebook pagina plaatsen. 

Indien u het met een van de regels niet eens bent, kunt u contact opnemen met het 

bestuur. 

 

* Kinderen worden in nieuwsberichten niet bij naam genoemd. 

* Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd, met uitzondering die van 

bestuursleden. 

* Namen van leden van de leiding worden alleen geplaatst bij bijzondere gelegenheden 

(aanvang/einde functie, jubileum etc). Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de 

naam op zijn/haar verzoek verwijderd.  

* Namen van bestuursleden worden geplaatst op de website bij het onderdeel “contact”. 

Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de naam op zijn/haar verzoek verwijderd. 

* Foto’s van kinderen worden altijd geplaatst zonder vermelding van namen. 

* Als een kind, (pleeg-)ouder of verzorger problemen heeft met een foto; dan zal deze 

op verzoek worden verwijderd.  

* Als een kind, (pleeg)ouder of verzorger bezwaar maakt tegen een foto met hem/haar 

of zijn/haar kind daarop, dan zal deze op verzoek worden verwijderd.  

* Als kinderen, (pleeg-) ouders of verzorgers niet willen dat er foto’s worden geplaatst 

van henzelf of hun kind(eren) melden ze dat bij de leiding of het bestuur.  

* Leden van de leiding mogen met hun eigen mobiele telefoon en/of camera foto’s maken 

tijdens onze activiteiten. Nadat deze foto’s zijn toegevoegd aan het (digitale) archief 

moeten ze door de maker van de eigen apparatuur worden verwijderd. 

  

Als iemand een probleem of suggestie heeft betreffende de teksten, plaatjes, foto’s of  

e-mailadressen dan staan wij daar open voor. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk 

voor de website en de facebook pagina. 


