
Halsteren 
Jeanne d’Arc 

Scouting 

Bezoekadres (geen post): 
 De Beeklaan 14, 4661 RK Halsteren 

Correspondentieadres:  
Kapitein lentingsingel 14, 4661 ZG Halsteren 

Telefoon: 0164 68 36 07 
KvK: 20144360 

Bank IBAN: NL 86 ABNA 057 93 69 536 
internet: www.scoutinghalsteren.nl 

email: info@scoutinghalsteren.nl 

 

 

 

 
 
Betreft: AVG wetgeving foto- en beeldmateriaal.  
 
 
  
 
 
Beste ouders, verzorgers, kader- en jeugdleden,  
 
Vanuit de nieuwe Europese AVG wetgeving die per 25 mei 2018 is ingegaan zijn wij als vereniging 
verplicht een registratie bij te houden van onze leden rond het publiceren van foto- en beeldmateriaal. In 
ons mediabeleid onderscheiden wij een drietal kanalen waarmee wij als vereniging naar buiten toe 
publiceren (besloten digitale kanalen, openbare digitale kanalen en openbare, niet digitale kanalen). 
Deze kanalen zetten wij in ten behoeve van de promotie en herkenbaarheid van onze vereniging. In ons 
register staan deze waarden nu standaard op ja, maar wij kunnen ons voorstellen dat er vanuit bepaalde 
gronden bezwaar is op publicatie van foto- en beeldmateriaal op één of meerdere kanalen.  
 
Met dit formulier kunt u dit bezwaar kenbaar maken. Onderstaand vindt u de drie keuzemogelijkheden. 
Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en retour te sturen samen met de inschrijf- en vertrouwelijke 
formulieren. Vergeet alstublieft niet de volledige naam in te vullen van uw kind(eren). Zonder deze 
informatie kunnen wij het formulier helaas niet in behandeling nemen.  
 
Voornaam jeugdlid:      ……………………………………………………………………………………………… 
Achternaam jeugdlid:   ………………………………………………………………………………………………     
    
 
 

☐ 

 
 

☐ 

 
 

☐ 

 
 
Het bestuur heeft kennis van de leden welke niet op deze kanalen benoemd mogen worden, de 
individuele leden echter niet. Het is dus mogelijk dat er ondanks ingediend bezwaar toch dergelijke foto’s 
via andere kanalen op internet verschijnen of gepubliceerd worden. Scouting Jeanne d’Arc Halsteren 
kan hier niet voor verantwoordelijk gehouden worden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Scouting Jeanne d’Arc Halsteren 
 

Ik geef geen toestemming voor het plaatsen van foto- of beeldmateriaal van mijn kind op de besloten 
digitale kanalen van Scouting Halsteren (klassenbord, besloten facebookpagina’s) 

 
Ik geef geen toestemming voor het plaatsen van foto- of beeldmateriaal van mijn kind op de openbare 
digitale kanalen van Scouting Halsteren (website, openbare facebookpagina) 

Ik geef geen toestemming voor het plaatsen van foto- of beeldmateriaal van mijn kind op openbare, niet 
digitale kanalen (kranten, promotiemateriaal in drukwerk) 
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