
 
 

BASKETBALL VERENIGING DERBA DE RIJP 
 

TOESTEMMINGSFORMULIER GEBRUIK NAAM & BEELDMATERIAAL 
 
 
Derba hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Op onze website 
www.derba.nl kun je in onze Privacy Policy nalezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  
 
Bij Derba laten wij je met foto’s en video’s (beeldmateriaal) graag zien waar we mee bezig 
zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden / basketball activiteiten. 
Bijvoorbeeld tijdens trainingen, wedstrijden, clinics of toernooien. Ook jij kan op dit 
beeldmateriaal te zien zijn.  
 
Wij gaan zorgvuldig om met jouw naam en deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen 
persoonsgegevens zoals beeldmateriaal waardoor jij schade kunt ondervinden. Zonder jouw 
toestemming plaatsen wij bij foto’s en video’s ook geen naam van jou. Daarnaast zijn wij 
wettelijk verplicht om toestemming te vragen aan je ouders voor het gebruik van jouw naam 
en beeldmateriaal als jij jonger bent dan 16 jaar. Leden van 16 jaar en ouder moeten zelf 
toestemming geven. 
 
Het is belangrijk dat ouders en kind het geven van toestemming samen bespreken. Als je de 
keuze thuis bespreekt, dan is het duidelijk waarom het gebruik van naam, foto’s en video’s 
wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat jij of je ouders niet willen dat jouw naam, foto’s 
en/of video’s op internet (onze website, op facebook, youtube of instagram) verschijnen.  
 
De toestemming geldt alleen voor het gebruik van jouw naam en beeldmateriaal dat door ons 
of in onze opdracht wordt gemaakt of geplaatst. Het kan voorkomen dat andere kinderen of 
ouders foto’s of video’s maken tijdens het basketballen. Derba heeft daar geen invloed op, 
maar wij vertrouwen erop dat deze kinderen en ouders terughoudend zijn met het plaatsen 
en delen van beeldmateriaal op internet of in whatsapp groepen. 
 
Met dit toestemmingsformulier vragen we je aan te geven waarvoor Derba jouw naam 
en beeldmateriaal mag gebruiken. Op het toestemmingsformulier kun je zien voor welk 
doel Derba jouw naam en beeldmateriaal gebruikt.  
 
Als we jouw naam of beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het 
antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met jou of je ouders op.  
 
Jij of je ouders mogen natuurlijk altijd de gegeven toestemming intrekken. Ook mag jij of je 
ouders op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen 
beeldmateriaal van jou gebruikt en gedeeld worden. 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Versturen 
Je kunt het formulier via e-mail versturen aan privacy@derba.nl of per post naar: 
Basketballvereniging Derba, Privacy, Boeijerstraat 94, 1483 TL De Rijp. 
 
Denk je eraan een kopie te maken voor je eigen administratie? 
 
Alvast bedankt voor je medewerking!  
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TOESTEMMINGSFORMULIER GEBRUIK NAAM & BEELDMATERIAAL 
 
 
Hierbij verklaar jij of je ouders/verzorgers dat jouw naam en/of beeldmateriaal, (team)foto’s 
en (team)video’s, door Derba gebruikt mogen worden*:  
 
Jouw naam mag door Derba 
gebruikt worden: 
 

Jouw voor- en achternaam wordt gebruikt voor de volgende 
doelen 

 op de openbare website van 
Derba      

Presentatie van het team waarin je speelt en, indien van 
toepassing, informeren over de rol die je hebt in de organisatie 
(coach, bestuurslid, commissielid) 

 op sociale-media accounts 
van Derba (Facebook, 
Youtube en Instagram) 
 

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals trainingen, 
wedstrijden, toernooien) en ontwikkelingen bij Derba.  

 
 
Beeldmateriaal mag door 
Derba gebruikt worden: 
 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen 

 op de openbare website van 
Derba      

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leden over 
Derba, het lidmaatschap en diverse activiteiten zoals wedstrijden, 
toernooien, feesten, etc.  

 op sociale-media accounts 
van Derba (Facebook, 
Youtube en Instagram) 
 

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals trainingen, 
wedstrijden, toernooien) en ontwikkelingen bij Derba.  
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het 
lidmaatschap van Derba. 

 
 
* aankruisen waarvoor je toestemming geeft 
 
 
Naam lid:    .............................................................................. 
 
Leeftijd:    .............................................................................. 
 
 
Voor akkoord: 
 
Plaats:     .............................................................................. 
 
 
Datum:     .............................................................................. 
 
 
 
Handtekening lid:   .............................................................................. 
(indien 16 jaar of ouder) 
 
 
 
Naam ouder/verzorger:  .............................................................................. 
 
 
Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 
(indien jeugdlid jonger dan 16 jaar) 
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TOELICHTING BIJ  

TOESTEMMINGSFORMULIER GEBRUIK NAAM & BEELDMATERIAAL 
 
 
In het toestemmingsformulier is aparte toestemming opgenomen voor verschillende 
categorieën. Zonder toestemming van jou mag Derba geen naam en beeldmateriaal van jou 
(of je kind) gebruiken. 
  
Foto’s maken door anderen  
Het kan voorkomen dat jij (of je ouders) het vervelend vinden dat anderen foto’s maken van 
jou (of je kind). 
 
Derba wil voor álle leden een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar leden (en hun 
ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en 
video’s bij Derba kan echter moeilijk worden verboden (een sporthal is tenslotte een 
openbare plaats), maar kan wel binnen zekere grenzen aan banden worden gelegd. Door 
bijvoorbeeld verwachtingen uit te spreken naar anderen over fotograferen tijdens 
wedstrijden, trainingen, clinics, toernooien of andere activiteiten van Derba of te vragen 
terughoudend te zijn met het maken en publiceren van foto’s.  
 
Toestemming geven door één of twee ouders 
Het is de vraag of de toestemmingsverklaring door één of beide ouders moeten worden 
ondertekend. Als je jonger bent dan 16 jaar beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de 
ouders) over de privacy.  
 
De wet gaat ervan uit dat Derba mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. Als dat 
vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die mededeling. Bij het 
ondertekenen van de toestemmingsverklaring, mag Derba dus vertrouwen op de 
toestemming als één ouder die geeft. Alleen als Derba weet dat de andere ouder (die niet 
getekend heeft) tegen de toestemming is, mag Derba daar niet vanuit gaan. Dan moet Derba 
van beide ouders toestemming hebben. Voor het intrekken van toestemming is de 
mededeling van één ouder voldoende.  
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