Hierbij meld ik mijn zoon/dochter* aan voor het lidmaatschap van Scouting Poeldijk

Naam kind: ...............................................................................................................................................................
Adres: .........................................................................................................................................................................
Postode en plaats: ..................................................................................................................................................
Telefoon: ...................................................................................................................................................................
Mobiel: .......................................................................................................................................................................
E-mailadres: ..............................................................................................................................................................
Geboortedatum: .....................................................................................................................................................
Geeft wel/geen* toestemming Gebruik van beeldmateriaal (foto en video) voor:




in- en externe publicaties van Scouting Poeldijk (bijvoorbeeld folders, nieuwsbrief)
op de website van Scouting Poeldijk
sociale media kanalen (waaronder Facebook, Twitter en YouTube)**

Groep: Bevers, Kleine Welpen, Grote Welpen, Scouts, Explorers, LandRovers, Pivo’s*

Datum ingang lidmaatschap: .........................................

Datum: .................................................................

Handtekening: ........................................................

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Voor de richtlijnen van Scouting Poeldijk voor het gebruik van sociale media, zie de volgende
pagina

Scouting Poeldijk
Clubgebouw de Schakel
Arckelweg 5
Poeldijk (geen postadres)

www.scoutingpoeldijk.nl

Postadres
Gladiool 51
2671 ZG Naaldwijk

Richtlijnen voor social media Scouting Poeldijk
Wij vinden het leuk om beelden (foto’s en filmpjes) van onze activiteiten te delen. Dit willen we doen
door o.a. het plaatsen van beelden op onze website, facebookpagina’s, twitter en/of in onze
nieuwsbrief.
We juichen het gebruik van social media toe. We juichen het toe dat je de verschillende toepassingen
verkent en een actieve bijdrage levert op social media. Het is belangrijk dat je dit verstandig doet en
je bewust bent van de mogelijke gevolgen. Daarom hebben we een aantal richtlijnen voor het
gebruik van social media opgesteld.
1. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud die je publiceert op sociale netwerken.
Let dus op wat je zegt: Op internet is alles (wereldwijd) tot in de eeuwigheid terug te vinden
2. Ga verstandig om met je privacy (en dus die van Scouting Poeldijk en haar leden). Wees je dus
bewust van wat je prijs geeft en aan wie.
3. Spreek met respect over andere mensen, culturen en waarden.
4. Laat je niet uit over interne gegevens van Scouting Poeldijk voordat er officieel
gecommuniceerd is.
5. Gebruik je gezonde verstand, wees eerlijk en correct. Besef aan wie je zaken openbaar maakt
en wees je bewust van de openbaarheid van internet.
6. Volg altijd de algemene gedragsregels van Scouting Poeldijk. Deze gelden ook voor social
media.
7. Wees bewust van de soort foto’s die je van kinderen plaats en zorg ervoor dat kinderen niet
alleen op een foto staan (tenzij verwerkt in een collage)
8. Plaats een foto met begeleidende tekst (in een). Losse berichten worden niet tegelijk zichtbaar
in een overzichtspagina.
9. Plaats berichten met sonder typvouten in goet nederlands
Let op type- en taalfouten in je teksten.
Accounts van Scouting Poeldijk
Naam
Twitter
@scouts_poeldijk
Facebook
Takkie Poeldijk (persoon)
Scouting Poeldijk (pagina)
Bevers Poeldijk (pagina)
Kleine Welpen (pagina)
Grote Welpen (pagina)
Scouts (pagina)
LandRovers (pagina)
Als je twijfelt of het verantwoord is om bepaalde informatie online te delen kun je altijd Gonny of Iris om
raad vragen.

