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Protocol Cameratoezicht Franeker Tennis Club 
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 door de vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid Franeker Tennis Club (hierna: “FTC)  

Artikel 1 Doel en noodzaak van het cameratoezicht  

Het cameratoezicht maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen zoals een alarm, afsluitbare 

ruimten, automatische vergrendeling van toegangspoorten en deuren en persoonlijk toezicht. Al deze 

maatregelen hebben als doel om:  

• eigendommen van FTC, haar leden en bezoekers te beschermen;  

• een gevoel van veiligheid te bieden aan haar vrijwilligers, leden en bezoekers;  

• na een incident oplossing/opsporing te ondersteunen door beelden beschikbaar te stellen aan 

politie/justitie; 

• een vorm van veiligheidsgevoel te versterken met inachtneming van de privacyregels, waarbij 

we overlast, diefstal, opzettelijke beschadiging willen voorkomen, verminderen en opsporen.  

Het bestaande pakket aan maatregelen, uitgezonderd het cameratoezicht, is op zichzelf onvoldoende 

effectief gebleken om het doel te bereiken en deze maatregelen kunnen redelijkerwijs niet worden 

uitgebreid. Zo is in de praktijk gebleken dat niet alle incidenten te voorkomen zijn. Meerdere malen is 

sprake geweest van schade of is de veiligheid van medewerkers, leden of het publiek in het geding 

geweest. Zodoende is cameratoezicht geïndiceerd. Zo kunnen deze incidenten en betrokken personen 

ook achteraf herleid worden. Daarnaast gaat er een preventieve werking uit van cameratoezicht.  

Artikel 2 Taken en verantwoordelijkheden  
Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van FTC. Het Dagelijks 

Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer over het systeem. Het bestuur kan een ander lid 

aanwijzen voor het dagelijks beheer van het systeem. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat er 

zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan. Zo worden duidelijke afspraken gemaakt over het 

gebruik van cameratoezicht en werkt zij aan privacy-bewustzijn bij haar leden. Naast organisatorische 

maatregelen heeft FTC ook technische maatregelen getroffen om de inbreuk op de privacy (zie hierna) 

en de kans op onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens uit te sluiten. Zo zijn haar systemen 

beveiligd, zijn er back-ups en restore mogelijkheden en sluit zij met derden een 

verwerkersovereenkomst om de veiligheid te borgen. Zie over de exacte werking van het 

camerasysteem ook artikel 6 van dit protocol. Op gezette tijden zal FTC de doeltreffendheid van de 

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking testen, beoordelen en 

evalueren.  

Het Bestuur kan aan het lid dat beheer voert dan wel het Dagelijks Bestuur vragen om beelden veilig 

te stellen na een incident. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de officier van justitie of 

de politie, beschikbaar gesteld. Hiervoor is een uitvraag in het kader van opsporingsdoeleinden 

noodzakelijk.  

Artikel 3 Privacy van bezoekers  
Het cameratoezicht is verenigbaar met de doelen zoals genoemd in artikel 1. Het gebruik van 

cameratoezicht wordt aangekondigd door borden bij de 3 ingangen van het park en bij de entree tot 

en in het kantinegebouw. Werknemers, leden en publiek zullen ook actief op het gebruik van 
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cameratoezicht worden gewezen. Daarnaast draagt dit protocol, welke voor een ieder beschikbaar en 

te verkrijgen is bij FTC, bij aan bekendheid.  

FTC maakt enkel gebruik van vaste camera’s die voor iedereen zichtbaar zijn opgehangen. Zij maakt 

geen gebruik van verborgen camera’s. De camera’s zijn niet gericht op openbare ruimtes (kleedkamers, 

douches en toiletruimtes) en hiervan worden GEEN beelden gemaakt. FTC tracht zodoende de inbreuk 

op de privacy tot een minimum te beperken.  

Live beelden van de camera’s kunnen als daar gerede aanleiding voor is door een lid van het Dagelijks 

bestuur op afstand bekeken worden. Het Bestuur houdt een logboek bij van beelden die achteraf terug 

worden gekeken. Naast de naam van degene die de beelden bekijkt wordt ook melding gemaakt van 

de reden (omschrijving incident), datum/tijdstip en de noodzaak tot het bekijken van de beelden. Live 

beelden kunnen daarnaast (circulair) zichtbaar worden gemaakt op een display in de keuken van de 

kantine. Dit vanwege het preventieve karakter als wel de mogelijkheid voor de kantinemedewerker(s), 

die tevens met toezicht zijn belast, om toezicht uit te oefenen in en rond het gebouw.  

Artikel 4 Inzage in opgenomen materiaal  
Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Dit is de reden dat er beperkingen gelden 

voor het inzien/bekijken van deze beelden. Een lid of bezoeker kan het Dagelijks Bestuur vragen 

beelden in te zien door het invullen van het formulier in bijlage 1. Hij/zij heeft slechts het recht beelden 

in te zien waarop hij of zij zichtbaar is. Bij aanvraag dient de verzoeker aan te geven op welk tijdstip de 

beelden zijn gemaakt door dag en tijdstip te benoemen en met welke reden de beelden worden 

opgevraagd. Het bestuur van FTC beslist binnen 5 werkdagen op een verzoek van inzage van 

beeldmateriaal.  

Het Dagelijks Bestuur beoordeeld eerst een verzoek tot inzage in beeldmateriaal en zal daarbij de 

belangen afwegen die hiermee gemoeid zijn. Het belang van inzage dient te worden afgewogen tegen 

overige belangen, waaronder het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen. Indien er 

derden op het beeldmateriaal zichtbaar zijn worden zij op de hoogte gebracht van het verzoek om 

inzage. Bij geen bezwaar zullen de beelden opgehaald worden en eerst worden beoordeeld door het 

Dagelijks Bestuur. Inzage van het beeldmateriaal zal in geval van geen bezwaar worden gegeven onder 

aanwezigheid van een bestuurslid. Indien de derde wel bezwaar heeft tegen inzage dan is nog slechts 

inzage mogelijk indien sprake is van een incident en daarvan aangifte is gedaan. De beelden worden 

op eerste verzoek van de officier van justitie of de politie aan haar beschikbaar gesteld. 

Het bestuur van FTC kan besluiten tot raadplegen van de geregistreerde beelden indien er een 

vermoeden (aanwijzingen) is van overtreding van het huishoudelijk reglement en/of een vermoeden 

van een strafbaar feit. Hiervan wordt melding gemaakt in het logboek. Afhankelijk van de waarneming 

kan het bestuur besluiten maatregelen treffen dan wel stappen te ondernemen.  

Dit kan zijn: waarschuwen van de overtreder, schorsen, royeren en het opleggen van een locatieverbod 

en het doen van aangifte bij de politie. Het bestuur zal dan aangeven de aangifte te willen en kunnen 

ondersteunen met de beschikbare beelden.  

Artikel 5 Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden  
Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie. 

De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich van tevoren te legitimeren. De persoon dient 

te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal.  
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Artikel 6 Het camerasysteem en beveiliging  
Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van 

zichtbare camera’s die opnames maken van het complex en de kantine. Opnames vinden 24 uur per 

dag, gedurende het gehele jaar plaats. De recorder is afgesloten voor derden. Alleen de bestuursleden 

en het eventueel aangewezen lid hebben toegang en bevoegdheid de beelden te raadplegen. 

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk en wettelijk toegestaan. 

Beelden worden door FTC  tijdelijk (maximaal 15 dagen)  opgeslagen op een recorder. Opgeslagen 

beelden, en niet veiliggesteld voor onderzoek, worden automatisch overschreven als de recorder vol 

is. 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.  

Artikel 7 Informatieverstrekking en rechten van derden 
Dit protocol zal beschikbaar zijn via de website van FTC en is beschikbaar op het tenniscomplex. Het 

Bestuur van FTC is bevoegd aanpassingen te doen in het protocol. Klachten aangaande de 

camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage dienen te worden ingediend bij het 

bestuur van FTC.  

Artikel 8 Klachten  
FTC is van oordeel dat zij een gerechtvaardigd belang heeft bij cameratoezicht op het tenniscomplex. 

Omdat het bestaande pakket aan maatregelen onvoldoende is voor het beoogde doel, te weten 

veiligheid van werknemers en derden en bescherming van eigendommen van FTC, bestaat er een 

noodzaak bij cameratoezicht. Het cameratoezicht is ook evenredig. Hoewel er bij cameratoezicht 

sprake is van een inbreuk op de rechten van bezoekers van het tenniscomplex en zulks risico’s met zich 

brengt, heeft FTC afdoende maatregelen getroffen om de gesignaleerde risico’s terug te dringen. 

Zodoende is sprake van een adequate bescherming van de privacy en persoonsgegevens van 

betrokkenen en worden hun recht en belangen gerespecteerd.  

Natuurlijk kan het voorkomen dat u het niet eens bent met het camerabeleid van FTC of dat u vragen 

heeft. Dat vinden wij vervelend en in dat geval horen wij dat graag. Klachten of bezwaar over het 

gebruik van het beveiligingssysteem en/of (afhandeling van) verzoeken om informatie, inzage, 

rectificatie, gegevensuitwisseling, beperking van de verwerking en/of overdraagbaarheid dienen 

geadresseerd te worden aan secretariaat@franekertennisclub.nl.  
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Bijlage 1 Verzoek tot inzage beeldmateriaal 
 

Datum verzoek    : ..………………………..…………….  

Aanvrager    : ……………………………………….. 

 

Reden aanvraag   : [  ] vermoeden van diefstal 

     : [  ]vermoeden van vernieling 

     : [  ]fysiek geweld  

     : [  ] anders: …….……………………….. 

 

Datum    : ………………………………………………  

Aanvangstijdstip opname : ……………………………………………… 

Eindtijdstip opname   : ……………………………………………… 

 

 

(In te vullen door DB) 

Beoordeling DB (min. 2p) : ……………………………………………….. 

     : ..…………………………………………….. 

Oordeel DB     : wel / geen bezwaar om inzage te verstrekken  

 

Afspraak met aanvrager  : …….../………/……………… 

Aanwezig vanuit bestuur  : ……………………………………………… 

 

 


