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Beste leden en/of ouders/verzorgers van onze jeugdleden, 
 
Het Raboes maakt steeds meer gebruik van de website als communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s. De 
website is een algemeen toegankelijk medium, waar informatie vrij vanaf gehaald kan worden. Wij willen u heel 
graag blijven voorzien van actuele foto’s van onze opkomsten en activiteiten via de website, via de Scouting 
Raboes Facebook en eventuele andere media. Daarvoor hebben wij echter wel uw toestemming nodig. 
 
Voor het publiceren van foto’s op de website, promotiemateriaal en andere media vragen wij dan ook uw 
toestemming. Wilt u onderaan deze brief aangeven of u wel of geen toestemming verleent voor publicatie van foto- 
en videomateriaal van uw kind(eren)? U wordt verzocht dit formulier in te leveren bij de teamleider van de speltak 
van uw kind(eren) of bij een van de bestuursleden van het Raboes. 
 
Voor de gehele lidmaatschapsperiode en na mogelijke beëindiging van het lidmaatschap van uw kind(eren) wordt 
eenmalig uw toestemming gevraagd voor de volgende zaken: 
 

• Het publiceren van foto’s en filmmateriaal op het internet of enig ander medium. 

• Het gebruik van foto’s en filmmateriaal voor promotionele doeleinden. 

• Opnames voor radio en/of televisie. 

 
Uw keuze wordt opgeslagen en bewaard door het bestuur van Scouting Raboes. U kunt uw toestemming ten aller 
tijde intrekken. Geeft u ons toestemming, maar zijn er individuele foto’s die u liever niet gepubliceerd wilt hebben 
dan kunt u dit uiteraard aangeven.  
 
Uw goedkeuring is voor ons erg belangrijk. Wij hopen uiteraard dat u er geen bezwaar tegen heeft dat wij  foto- 
en/of filmmateriaal gebruiken. Dat is voor u en ons het leukst. Heeft u toch vragen over ons privacybeleid, mailt u 
dan naar bestuur@scoutingraboes.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Mikel Adolfs 
Voorzitter Scouting Raboes 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
Ik verleen wel / geen toestemming voor publicatie van foto’s of opnames van mijn kind(eren). Graag omcirkelen 
wat van toepassing is en hieronder de namen vermelden van de jeugdleden waarvoor toestemming wordt 
verleend (Voor leden vanaf 18 jaar: Graag zelf tekenen en je eigen naam vermelden). 
 
 
Naam lid/jeugdlid 1: ……………………………………………………………………………………………… 

Naam lid/jeugdlid 2: ……………………………………………………………………………………………… 

Naam lid/jeugdlid 3: ……………………………………………………………………………………………… 

 
Naam ouder/verzorger/meerderjarig lid: Handtekening: Datum: 
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