Toestemming publicatie foto’s en video’s
De Hellendoornse Harmonie maakt foto’s en video’s om te laten zien waarmee we bezig zijn.
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld concerten, optredens of
activiteiten. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen foto’s op onze website en op
social media. Daarnaast gebruiken we af en toe een foto om te plaatsen bij een persbericht over een
concert of activiteit. Dit persbericht wordt naar de lokale media gestuurd. Hierbij kunt u denken aan
het Twents Volksblad, Hoi TV en Tubantia.
Het is mogelijk dat u niet wilt dat er foto’s van uw kind op internet of in de media verschijnen. Wij
vragen daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Wil u dit
formulier ondertekenen en retourneren?
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons, worden
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens activiteiten. Wij hebben daar
geen invloed op. We hopen dat u daar mee ook rekening wilt houden wanneer u zelf foto’s maakt.
Mocht u zoon/dochter de leeftijd hebben bereikt hierover zelf te kunnen/willen meebeslissen
verzoeken wij u deze keuze met hem/haar te bespreken.
U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u deze op een later moment
alsnog geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Hellendoornse Harmonie

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van
_____________________________________________
dat foto’s en video’s door de Hellendoornse Harmonie gebruikt mogen worden*:
□ op onze website
□ in mailberichten en nieuwsbrieven aan leden
□ bij een persbericht aan de lokale media
□ op social media (facebook, instagram)
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Datum:

______________________________________

Naam ouder/verzorger:

______________________________________

Handtekening ouder/verzorger:

______________________________________

__________________________________________________________________________________
Vul het formulier in en onderteken het.
Lever het formulier in bij: Nathalie Brouwer – Kasteelstraat 4 – 7447 AX Hellendoorn
Of scan het formulier in en stuur het naar: hellendoornseharmonie@gmail.com

