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PORTRETOVEREENKOMST LEIDSCHE RIJN JEUGDORKEST 

 

Stichting Leidsche Rijn Jeugdorkest 

Contactpersoon:  Voorzitter van het bestuur JOLR, J. Bloemkolk 

Telefoon:  06-81449321 

E-mail:   info@jeugdorkestleidscherijn.nl  

 

Deze portretovereenkomst heeft betrekking op het Jeugdorkest Leidsche Rijn en op de kinderen die daaraan 

deelnemen. De doelen en activiteiten van het Jeugdorkest staan nader beschreven in het Beleidsplan 2020-2022, dat 

opvraagbaar is via de website www.jeugdorkestleidscherijn.nl. Daarin staat ook toegelicht dat de stichting Cultuur19 

een belangrijke rol speelt bij de ondersteuning van het Jeugdorkest, daarom wordt Cultuur19 expliciet in deze 

overeenkomst genoemd. Jaarlijks wordt aan de ouders of verzorgers van de kinderen gevraagd om in te stemmen met 

de volgende voorwaarden, met betrekking tot foto’s en video’s die tijdens activiteiten worden gemaakt. 

 

Voorwaarden: 

1. Tijdens de activiteiten (optredens, repetities) van het Jeugdorkest Leidsche Rijn kunnen foto’s en video’s 

worden gemaakt in opdracht van de stichting Jeugdorkest Leidsche Rijn en/of de stichting Cultuur19. 

2. Deze foto’s en video’s worden gebruikt voor de werving en promotie van het Jeugdorkest Leidsche Rijn, ook 

in komende jaren, en om verslag te kunnen doen van repetities en optredens.  

3. De foto’s en video’s kunnen worden daarbij worden gepubliceerd op de social media kanalen van het 

Jeugdorkest Leidsche Rijn (bijv Facebook, Instagram en Twitter), op de website van het Jeugdorkest Leidsche 

Rijn en in andere (papieren) uitingen van of over het Jeugdorkest Leidsche Rijn, zoals subsidieaanvragen en 

jaarverslagen.  

4. Ook kunnen de foto’s en video’s worden gepubliceerd op de social media kanalen, de website en in andere 

(papieren) uitingen van of over stichting Cultuur19. 

5. In geval van een live stream worden beelden vertoond op YouTube en Facebook. Hieraan werkt de 

geportretteerde ook mee. 

6. In voorkomende gevallen kan de stichting Jeugdorkest Leidsche Rijn ook foto’s ter beschikking stellen aan 

media die iets willen publiceren over het Jeugdorkest Leidsche Rijn.  

7. Het is de stichting Jeugdorkest Leidsche Rijn, noch Cultuur19 toegestaan om de foto’s en video’s door te 

verkopen of in een algemene beeldbank ter beschikking te stellen aan andere organisaties, bedrijven of 

personen, zonder de expliciete toestemming van de ouders/verzorgers.  

8. De ouders/verzorgers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding voor het meewerken aan deze 

publicaties. 

9. Door in te stemmen met deze voorwaarden vrijwaren de ouders/verzorgers stichting Jeugdorkest Leidsche 

Rijn en Cultuur19 van enige aanspraak met betrekking tot het gebruik of publicatie van de portretten, in 

welke vorm dan ook, met inachtneming van de beperkingen zoals hierboven zijn vermeld.  

 

Als je een foto tegenkomt die je graag zelf zou willen hebben, neem dan even contact met ons op. De fotograaf of 

videograaf heeft namelijk het auteursrecht op de portretten, waardoor je ze niet zomaar mag gebruiken, downloaden, 

of weer publiceren. We brengen je graag in contact met de maker, zodat je desgewenst zelf afspraken kunt maken 

over het ontvangen van portretten.  
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