
 

   
 

Het registeren van toestemming voor fotografie in AllUnited of Club-assistent  

Zoals je ongetwijfeld weet ben jij als clubbestuurder verantwoordelijk voor het navolgen van 
de AVG-regels binnen jouw club. Vanwege de AVG-wet moet er door elke sporter 
toestemming worden gegeven om gefotografeerd te worden. 

Ook in de nieuwe ledenadministratiesystemen kan je aangeven of het lid toestemming geeft 
voor beeldmateriaal. Het is dan ook goed om vooraf, bijvoorbeeld op het inschrijfformulier 
van jouw club, het nieuwe lid/ouders/verzorgers te laten aangeven of de club en/of KNGU 
beeldmateriaal mag gebruiken zodat je dit in het ledenadministratiesysteem kan worden 
geregistreerd. Als je van bestaande leden niet weet wat hun voorkeur is kan je hen vragen 
middels een toestemmingsformulier zodat helder is wie van de leden (sporters, juryleden, 
trainers en coaches enzovoorts) wel of niet op de foto wil. Bij minderjarigen is het uiteraard de 
wettelijke vertegenwoordiger die dit bepaalt. 

Heeft een lid niets ingevuld of niets opgestuurd? Of is het jullie niet gelukt om het tijdig te 
registeren? Dan betekent dit automatisch dat deze leden geen toestemming hebben 
gegeven om op de foto/film gezet te worden. Fijn voor de leden die het ook echt niet willen. 
Wel jammer voor de leden die er helemaal geen bezwaar tegen hebben en die het juist wel 
heel leuk zouden vinden. Tijdens wedstrijden worden namelijk de deelnemerslijsten uitgeprint 
en is precies te zien wie wel of niet gefotografeerd/gefilmd mag worden.  

Wil je het toestemmingsformulier mailen naar jouw leden? Dan kan je onderstaande tekst 
gebruiken als uitleg in de mail. 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Beste X,  
 
je hebt vast wel eens van de AVG-wet gehoord. 

Deze privacywetgeving is bedoeld om jou te beschermen, zodat jouw persoonsgegevens 
niet op straat komen te liggen. En ook om jou het recht te geven ‘nee’ te zeggen als jij wordt 
gefotografeerd of gefilmd tijdens gymsportwedstrijden- of evenementen. 

Wij willen graag in onze KNGU-ledenadministratie vastleggen of jij wel of niet toestemming 
geeft om op de foto of film te worden gezet tijdens landelijke-, districts-, of regionale 
wedstrijden en evenementen. Zo voorkomen we misverstanden. Het zou namelijk vervelend 
zijn als jij tijdens een wedstrijd ineens wordt gefotografeerd, terwijl je daar helemaal niet op zit 
te wachten. Maar het zou ook jammer zijn als je wél graag op de foto wil en jouw 
toestemming is niet goed geregistreerd. 

Daarom verzoeken we je bijgaand formulier volledig in te vullen en uiterlijk [datum 
aangeven] aan onze ledenadministratie retour te mailen. Mail naar: X. 

Ben je minderjarig? Laat dan jouw ouders/verzorgers dit formulier ondertekenen. 

Alvast heel erg bedankt voor je hulp. Graag tot ziens op de club! 

Met sportieve groet, 

X (ledenadministratie) 

PS Als je het formulier niet invult, komt er automatisch ‘nee’ bij jouw naam te staan. Concreet 
betekent dit dus dat je geen toestemming hebt gegeven om gefotografeerd te worden 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/AVG/Toestemmingsverklaringsformulier.pdf


 

   
 

tijdens wedstrijden en evenementen van de KNGU. Overigens kun je altijd je toestemming op 
een later moment intrekken en/of wijzigen en dit bij X (ledenadministratie) kenbaar maken. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 


