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Toestemming gebruik beeldmateriaal 
19-08-2020 

 
Beste ouder/verzorger,  
Leuk dat u deel wilt nemen aan het muziekprogramma Z!NG & SW!NG van ivMuziek. Een van 
onze doelen is om zoveel mogelijk mensen in de regio samen met hun kinderen te laten genieten 
van het maken van muziek. ivMuziek werkt hierin samen met Organic Music.  
Wij maken regelmatig foto- en videoreportages van onze workshops, lessen, voorstellingen en 
overige activiteiten. Deze sfeerreportages (waarop grote groepen zijn afgebeeld of u/uw 
kind(eren) niet duidelijk herkenbaar zijn afgebeeld) kunnen worden gebruikt voor 
publiciteitsdoeleinden zoals persberichten, onze website en social media (zoals Facebook, 
Instagram en Twitter). Als u en/of uw kind(eren) deel neemt(nemen) aan activiteiten dan kan het 
dus voor komen dat u of uw kind(eren) op deze sfeerreportages staat(n) afgebeeld. 
Om Z!NG & SW!NG onder de aandacht te brengen maken we gebruik van een Facebook pagina, 
een Instagram account, een website en worden er persberichten gepubliceerd. Graag willen wij 
hier leuk beeldmateriaal, gemaakt tijdens de activiteit, bij plaatsen.  
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor 
cursisten schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van 
betrokkenen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van 
foto’s en video’s van u of uw zoon/dochter.  
 
Daarom vragen we uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal waarop u en/of uw 
zoon/dochter duidelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Wilt u de check box aanvinken, als u 
toestemming geeft? Zonder uw toestemming zijn wij niet in staat om het betreffende 
beeldmateriaal te gebruiken. 
 
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 foto’s maken tijdens door ons georganiseerde 
activiteiten. ivMuziek heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook 
terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. U mag natuurlijk altijd 
terugkomen op de door u gegeven toestemming.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
Met vriendelijke groet, 
Irene Versluis 
ivMuziek 
 
Toestemmingsformulier 
 
Hierbij geef ik wel/geen* toestemming voor het gebruik van portretfoto’s- video materiaal tijdens 
Z!NG & SW!NG, welke gebruikt kunnen worden in persberichten, op posters en flyers, op de 
website en op social media.  
 
Naam deelnemer:  
Datum:  
Handtekening:  
 
Omdat onze cursisten jonger zijn dan 16 jaar dient er een ouder mee te tekenen:  
Naam ouder/verzorger/voogd*:  
Datum:  
Handtekening:  
 
Deze toestemming heeft betrekking op beeldmateriaal dat gemaakt is gedurende de periode waarbij de deelnemer heeft deelgenomen aan de activiteit. 


