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Aan alle leden van het Symfonieorkest Bloembollenstreek

Zoals bekend is onze vereniging ook via de huidige moderne media actief. Er is een website, 
we staan op Facebook en er kan 
benoemd, die voor alle orkest

Naast de vele voordelen, die deze vormen van communicatie meebrengen is er ook een zorg 
om hier goed mee om te gaan. Concreet betekent 
wordt gepubliceerd, geen aanleiding mag zijn tot  onjuist/ongewenst gebruik door derden.

Het is leuk, dat onze diverse activiteiten gedeeld kunnen worden met anderen door publicatie 
van beeldmateriaal . Als bestuu
in acht te nemen. 

• Beeldmateriaal van openbare optredens van de 3 orkesten, kunnen integraal op onze 
media gepubliceerd worden. Daarbij zullen de webma
beeldmateriaal geschikt is voor publicatie.

• Beeldmateriaal van niet openbare activiteiten, zoals bijv. van repetities, 
werkweekends etc. , kan alleen geplaatst worden, als de afgebeelde personen niet te 
nadrukkelijk apart herkenbaar zijn.

• Als leden de wens hebben om nie
kunnen zij dit schriftelijk/per email kenbaar maken aan de webmasters. Zij zorgen er 
dan voor, dat beeldmateriaal met de betr. persoon herkenbaar in beeld, niet geplaatst 
zal worden. 

• Als leden geen signaal, zoa
vanuit, dat zij impliciet toestemming geven om voor te komen op te publiceren 
beeldmateriaal. Nogmaals, dit binnen de kaders, zoals hiervoor geduid is.

• Mochten er beelden van personen gepubliceerd zijn,
kunnen betrokkenen dit kenbaar maken aan de webmasters. Deze zullen zorgen voor 
onmiddellijke verdwijning van dat materiaal.

• Het e-mailadres van de webmasters is:
webmaster@symfonieorkest

De webmasters zijn: Hans de Buck
  

NB Het mag duidelijk zijn, dat de webmasters
privacy -zaken betreft, zoals in deze brief  aangegeven.
Voor alle overige zaken kunt u zich wenden tot de bestuursleden. 
 

Mocht u verder hierover vragen of opmerkingen hebben, 
secretariaat.  
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Aan alle leden van het Symfonieorkest Bloembollenstreek 

Zoals bekend is onze vereniging ook via de huidige moderne media actief. Er is een website, 
we staan op Facebook en er kan getwitterd worden. Wij hebben hiertoe

orkesten het beheer van de website zullen doen.  

Naast de vele voordelen, die deze vormen van communicatie meebrengen is er ook een zorg 
om hier goed mee om te gaan. Concreet betekent dit dat beeldmateriaal, dat op onze media 
wordt gepubliceerd, geen aanleiding mag zijn tot  onjuist/ongewenst gebruik door derden.

Het is leuk, dat onze diverse activiteiten gedeeld kunnen worden met anderen door publicatie 
van beeldmateriaal . Als bestuur hebben we echter gemeend om de volgende  criteria hierbij 

Beeldmateriaal van openbare optredens van de 3 orkesten, kunnen integraal op onze 
media gepubliceerd worden. Daarbij zullen de webmasters zorgvuldig bekijken welk 

geschikt is voor publicatie. 
Beeldmateriaal van niet openbare activiteiten, zoals bijv. van repetities, 
werkweekends etc. , kan alleen geplaatst worden, als de afgebeelde personen niet te 
nadrukkelijk apart herkenbaar zijn. 
Als leden de wens hebben om niet herkenbaar in beeld te worden gebracht, dan 
kunnen zij dit schriftelijk/per email kenbaar maken aan de webmasters. Zij zorgen er 
dan voor, dat beeldmateriaal met de betr. persoon herkenbaar in beeld, niet geplaatst 

Als leden geen signaal, zoals hiervoor is aangegeven, hebben gegeven, gaan we er 
vanuit, dat zij impliciet toestemming geven om voor te komen op te publiceren 
beeldmateriaal. Nogmaals, dit binnen de kaders, zoals hiervoor geduid is.
Mochten er beelden van personen gepubliceerd zijn, die niet gewenst zijn, dan 
kunnen betrokkenen dit kenbaar maken aan de webmasters. Deze zullen zorgen voor 
onmiddellijke verdwijning van dat materiaal. 

mailadres van de webmasters is: 
webmaster@symfonieorkest-bloembollenstreek.nl 

Hans de Buck en Verona Leuven 

NB Het mag duidelijk zijn, dat de webmasters alleen benaderd moeten worden, als het 
zaken betreft, zoals in deze brief  aangegeven. 

Voor alle overige zaken kunt u zich wenden tot de bestuursleden.  

Mocht u verder hierover vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zich wenden tot het 

ecretariaat@symfonieorkest-bloembollenstreek.nl 
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