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Protocol camerabeveiliging Stichting Vrienden van de Advendo
Korpsen. (hierna te noemen: Stichting)
1. Inleiding
Het gebouw aan de Korte Vreugde 22 te Sneek wordt intensief bezocht door
leden, bezoekers, vrijwilligers en leveranciers. Diefstal, vernielingen en
problemen met het toegangssysteem van openen en sluiten van het gebouw
is voor het bestuur van de Stichting aanleiding om middels cameratoezicht de
belangen en de eigendommen van de Stichting, haar gebruikers en
bezoekers, waar mogelijk te beschermen. Het gebouw wordt hoofdzakelijk
gebruikt door de Vereniging Advendo Korpsen Sneek (hierna te noemen:
Vereniging). Het gebouw ligt aan de openbare weg, zodat voorbijgangers
(gedeeltelijk) waargenomen kunnen worden door de camera’s.
In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de
camera's, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.
2. Doel
1. Het doel van het cameratoezicht is primair het beschermen van de
eigendommen van Stichting en de eigendommen van leden en
bezoekers tegen diefstal en/of vernieling. Verder dient het
cameratoezicht ter bescherming van de veiligheid. Secondair hebben
de camera’s een controlerende rol bij het openen en sluiten van het
gebouw op afstand via het elektronisch toegangssysteem.
Het cameratoezicht rondom het gebouw heeft ook een preventieve
werking in het voorkomen van vandalisme, dealen en overige overlast
door derden.
2. Daarnaast zal het cameratoezicht in geval van incidenten duidelijkheid
kunnen verschaffen over de toedracht en de daarmee samenhangende
goede afhandeling daarvan.
3. Taken en verantwoordelijkheden
1. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur van de Stichting. De voorzitter, en bij diens afwezigheid de
secretaris, voert het dagelijks beheer over het toezicht.
2. De beheerder die het dagelijks beheer voert stelt de beelden direct
veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van
de Stichting. Hij onderhoudt de installatie en borgt dat de recorder en
het beeldmateriaal niet toegankelijk zijn voor derden.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het
beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een
calamiteit is veiliggesteld.
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4. Beelden worden niet aan derden, anders dan op verzoek van de politie
of officier van justitie conform de correcte procedure en wetgeving, ter
beschikking gesteld.
5. Vier leden van het bestuur van de Stichting, de beheerder van het
camerasysteem alsmede de beheerder van het toegang systeem zijn
geautoriseerd om via een app het gebouw op afstand te openen en te
sluiten en tijdens dit proces bevoegd de camerabeelden te bekijken van
enkel de camera’s aan de buitenzijde van het gebouw.
4. Privacy
1. Het cameratoezicht dient een gerechtvaardigd doel om diefstal en
vernieling te voorkomen, veiligheid te borgen en controle te kunnen
uitoefenen bij op afstand openen en of sluiten van het gebouw.
2. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen
van het cameratoezicht.
3. Het gebruik van cameratoezicht (24 uur per dag) wordt aangekondigd
middels bord/stickers bij de voor ingangen van het gebouw.
4. Bezoekers gaan met het betreden van het gebouw akkoord met het
maken van beeldopnames.
5. De inzet van camera’s vereist een integer gebruik en een uiterste
bescherming van de privacy.
6. Opgenomen beelden zullen op geen enkele wijze door de Stichting
openbaar gemaakt worden.
5. Inzage in opgenomen materiaal
In beginsel heeft een betrokkene (bijv. een lid van de vereniging) slechts
recht op inzage van zijn eigen persoonsregistratie en dus ook uitsluitend
op inzage van beeldmateriaal waarop hij/zij zelf te zien is. Indien om
inzage van beelden wordt verzocht dient de betrokkene op te geven het
tijdstip en de tijdsduur waarop de beelden zijn gemaakt waarvan hij/zij
inzage verlangt, alsmede de reden van de gewenste inzage.
Het beeldmateriaal kan aan betrokkene slechts ter inzage worden
gegeven na belangenafweging door het bestuur van de Stichting, waarbij
het belang bij inzage door betrokkene in zijn algemeenheid wordt
beoordeeld alsmede wordt diens belang afgewogen tegen overige
(privacy-)belangen, zoals dat van derden die ook op de beeldopnamen
voorkomen.
Het bestuur van de Stichting beslist binnen 10 dagen nadat een
gedateerd, schriftelijk verzoek tot inzage bij haar is binnengekomen. Deze
beslissing wordt schriftelijk (bijv. per email) aan betrokkene kenbaar
gemaakt.
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Inzage van het beeldmateriaal wordt verstrekt in het bijzijn van een
bestuurslid van de Stichting. De betrokkene dient zich in persoon bij het
bestuurslid te vervoegen en moet zich, desgevraagd, kunnen legitimeren.
Indien betrokkene inzage in beeldmateriaal krijgt, dient hij/zij een inzageverklaring te ondertekenen.
6. Verstrekken van opgenomen materiaal
Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden
overgedragen aan de politie, conform de correcte procedure en wetgeving.
Verstrekken van beeldmateriaal geschiedt primaire uitsluitend als dit
verenigbaar is met het doel van het cameratoezicht.
Het beeldmateriaal wordt digitaal verstrekt.
7. Het camerasysteem en beveiliging
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten
systeem en kan tevens via een app meegekeken worden via enkel,
door het Bestuur, geautoriseerde personen. Meekijken geschiedt
primaire uitsluitend als dit verenigbaar is met het doel van het
cameratoezicht.
Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen
maken rondom het clubgebouw en binnen in het voorgedeelte van
de bar. Laatstgenoemde camera maakt enkel beelden van toegang
tot de bar, het IMO-gedeelte en de hal hoofdingang. Deze camera
kan geen opnames maken van het bar gedeelte.
Live meekijken via de camera in het voorgedeelte van de bar is
technisch uitgesloten.
Bij het live meekijken van de camera beelden tijdens het op afstand
openen en of sluiten van het gebouw, wordt dit gemeld tijdens het
telefonisch contact. Via de app kunnen de beelden van de
buitencamera’s slechts 24 uur teruggekeken worden door
genoemde geautoriseerde personen ter controle.
Opnames van alle camera’s vinden 24 uur per dag plaats,
gedurende het gehele jaar.
De opnames van alle camera’s worden iedere 4 weken
overschreven.
De recorder is afgesloten voor derden. Alleen het daartoe
bevoegde bestuurslid en de beheerder van de apparatuur (onder
begeleiding van het bevoegde bestuurslid), hebben toegang tot de
recorder.
Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden bewaard
tot het incident is afgehandeld.
Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een
onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas
vernietigd na overleg met de politie.

versie: 13 oktober 2021

Secretariaat: Midsbuorren 2, 8626GK Offingawier - Mob. (06)53722450
IBAN/SEPA Nummer NL32ABNA0581038908 - Inschrijving KvK Leeuwarden nr. 41000293

8. Informatieverstrekking en klachten
1.

Via de website van de Vereniging wordt dit protocol ter beschikking
gesteld aan haar leden, vrijwilligers en bezoekers. Tevens wordt dit
protocol op verzoek aan de Stichting digitaal beschikbaar gesteld.

2.

Klachten aangaande het cameratoezicht en de afhandeling van
verzoeken tot inzage en verstrekking van beeldmateriaal dienen
schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur of de daartoe
bevoegde (overheid)autoriteiten.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering: Sneek, 13 oktober 2021
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