
 

 

  

RICHTLIJNEN GEBRUIK 
SOCIAL MEDIA EN 

WEBSITE 
 

Richtlijnen om het gebruik van social media binnen DuikTeam Eindhoven 

eenvoudiger te maken en tegelijkertijd het voor iedereen plezierig en 

veilig te houden. 

DuikTeam Eindhoven 



Inleiding 
Social media is een niet meer weg te denken onderdeel van onze maatschappij geworden. DuikTeam 

Eindhoven maakt gebruik van sociale media om onze vereniging zichtbaarheid te geven. Het 

publiceren van berichten, foto en videomateriaal ondersteunt deze doelstelling. Ook individuele 

leden maken gebruik van social media, waarbij soms foto’s en/of video materiaal uit DTE 

evenementen wordt gedeeld. Het plaatsen van foto en videomateriaal van leden op sociale media 

gevoelig kan liggen, daarom zijn er een aantal specifieke spelregels opgesteld. Daarnaast zijn er een 

aantal algemene spelregels met betrekking tot het gebruik van social media. Uiteindelijk moet elk lid 

zich veilig voelen op evenementen en tegelijkertijd moet de spontaniteit bij het gebruik van social 

media mogelijk blijven.  

Spelregels met betrekking tot foto en video materiaal 
1. Foto’s en video’s gemaakt op clubevenementen, kunnen worden gepubliceerd op sociale 

media, mits er voldaan wordt aan alle spelregels. 

2. Het te publiceren materiaal dient niet aanstootgevend zijn, noch mogen foto’s potentieel 

kunnen leiden tot problemen voor de geportretteerde. Voorbeelden van foto’s die nooit 

zonder expliciete toestemming van de geportretteerde kunnen worden gepubliceerd: 

a. Geportretteerde is in badkleding 

b. Geportretteerde is in dronken toestand.  

c. Foto’s waarbij het aannemelijk is dat geportretteerde ze niet gepubliceerd wil 

hebben. 

3. Indien een van de geportretteerden bezwaar maakt tegen publicatie, worden foto’s en 

video’s niet geplaatst en/of onmiddellijk verwijderd van social media, indien ze al 

gepubliceerd zijn. 

Algemene regels voor het gebruik van Sociale media voor de 

vereniging 
1. De sociale media accounts van DuikTeam Eindhoven mogen worden ingezet om kennis en 

informatie te delen met onze leden en andere geïnteresseerden. 

2. Het is niet toegestaan om vertrouwelijke en/of schadelijke informatie te publiceren. 

3. Het is niet toegestaan seksistische of racistische uitingen te publiceren. 

4. Bij twijfel of de informatie juist is wordt dit eerst gecontroleerd bij de juiste persoon. 

5. Als accountbeheerder is het belangrijk om bewust te zijn dat de gepubliceerde berichten 

voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van een bericht. 

6. In geval een online discussie dreigt te ontsporen dient de accountbeheerder contact op te 

nemen met het bestuur van DTE. 

7. De gebruikers van de sociale media zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke 

hij of zij publiceert op het internet. 

8. Indien er foutieve berichten worden geplaatst, geef fouten toe en bied excuses aan wanneer 

nodig. 

9. Spreek respectvol over andere mensen en/of andere organisaties. 

10. Respecteer copyright. Gebruik geen logo's, beeldmateriaal of muziek zonder toestemming. 

11. Controleer reacties van de volgers en zorg ervoor dat ze net zo correct en respectvol zijn als 

je eigen bijdrage. 

12. Plaats geen dingen waardoor je zelf of onze vereniging in de verlegenheid kan worden 

gebracht. 


