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Beste ouders/verzorgers,  
 
Tijdens activiteiten van het jeugdwerk kunnen er foto’s en opnames worden gemaakt, zoals tijdens 
groepsavonden, activiteiten en het kamp. Ook uw kind kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien 
zijn.  
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor kinderen 
schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van kinderen. Toch vereist 
de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat wij om uw toestemming moeten 
vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw kind. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat 
foto’s van uw kind op internet verschijnen.  
 
Met dit document vragen we daarom ook uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal 
van uw kind. Let op! Het akkoord vinkje staat standaard aangevinkt, indien u niet akkoord bent 
graag uitvinken.  
 
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. 
Het kan voorkomen dat andere ouders of omstanders foto’s maken tijdens activiteiten van het 
jeugdwerk. Wij hebben daar geen invloed op en kunnen daar geen verantwoordelijkheid over nemen. 
 
Wilt u uw toestemming samen met uw kind bespreken? We merken dat oudere kinderen soms zelf 
een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf 
waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. 
 
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later 
moment alsnog toestemming geven. Als u nu geen toestemming geeft, betekent dit voor ons dat we 
geen beeldmateriaal gebruiken waarop uitsluitend uw kind voorkomt. Beeldmateriaal waarop uw kind 
met anderen herkenbaar is, voorzien wij van balkjes of wij maken door het gebruik van andere 
technieken herkenning onmogelijk. 
 
Toestemming geven door één of twee ouders 
Als kinderen jonger zijn dan 16 beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de ouders) over de privacy. 
De wet gaat ervan uit dat wij als Stichting Jeugdwerk mogen 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 mogen wij als Stichting Jeugdwerk dus vertrouwen 
op de toestemming als één ouder die geeft. Alleen als wij weten of hadden kunnen weten dat de 
andere ouder (die niet getekend heeft) tegen de toestemming is, mogen wij niet uitgaan van die ene 
ondertekening. Dan moeten wij van beide ouders toestemming hebben. Voor het intrekken van 
toestemming is de mededeling van één ouder ook voldoende.  
 
Als u nog vragen heeft over dit onderwerp, kunt u altijd mailen naar info@jeugdwerk-obdam.nl. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Bestuur 
Stichting Jeugdwerk 
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