
 

Kiwanis Veendam: protocol sociale media  

Het gebruik van sociale media en het verstrekken van informatie via een website is in onze huidige 

maatschappij niet meer te negeren en gemeengoed geworden. Kiwanis Veendam gebruikt beide 

communicatie vormen weliswaar op beperkte schaal, maar vindt het belangrijk dat er afspraken 

worden gemaakt over het gebruik van beeld- en audiomateriaal waarop leden of het algemene 

publiek herkenbaar zijn.  

Website 

Via de website www.Kiwanisveendam.nl is er informatie te lezen over onze club, de projecten en 

Stichting Kiwanis Activiteiten. De website kent een openbaar deel ten behoeve van het algemene 

publiek en de belastingdienst (check ANBI) en een besloten deel wat alleen toegankelijk is voor leden 

van Kiwanis Veendam. De website wordt beheerd en geoptimaliseerd door één van de leden. 

Gebruik beeld- en audiomateriaal van: 

1. Besloten bijeenkomsten van de club: alleen plaatsen op het beveiligde/leden deel 

• Besloten: alleen leden en/of partners zijn aanwezig 

2. Algemene ledengroep foto: alleen te gebruiken op openbare deel 

3. Projecten en fundraising acties: alleen te gebruiken op openbare deel 

Sociale media: te weten Facebook, Instagram, LinkedIn en WhatsApp 

Kiwanis Veendam kent enkele WhatsApp groepen en heeft een eigen facebook pagina: 

www.facebook.com/kiwanisveendam. De verantwoordelijkheid voor het posten van berichten en het 

beheer van de Kiwanis Facebook pagina, ligt bij één van de leden. Hoe de verschillende leden met 

berichtgeving op WhatsApp en hun eigen sociale media-accounts omgaan is niet bekend.  

Een aantal leden is (zeer) actief op de verschillende sociale mediakanalen. Maar er is ook een groep 

die zich (bewust) afzijdig houdt van dergelijke communicatie; wellicht uit hoofde van de professie, 

overtuiging of puur vanuit desinteresse.  

Gebruik beeld- en audiomateriaal van: 

1. Besloten bijeenkomsten van de club, waar andere leden op/in voorkomen dan de eigenaar of 

partner van de post, worden NIET op een eigen sociale mediakanaal gepost en ook niet op de 

Kiwanis Facebook pagina 

• Besloten: alleen leden en/of partners zijn aanwezig 

• Uitzondering: er is toestemming van de andere afgebeelde personen 

2. In het geval van een “besloten” Kiwanis gerelateerde WhatsApp groep (Ski, bomenkappen) 

kan er onderling materiaal worden gedeeld, maar wordt dat materiaal ook NIET op een eigen 

sociale mediakanaal gepost en ook niet op de Kiwanis Facebook pagina 

• Besloten: alleen leden en/of partners zijn aanwezig 

• Uitzondering: er is toestemming van de andere afgebeelde personen 

3. Algemene ledengroep foto: mag worden gebruikt voor sociale mediakanalen 

4. Projecten en fundraising acties: mag worden gebruikt voor sociale mediakanalen 

5. Deze afspraak geldt ook voor partners van de leden. 

http://www.kiwanisveendam.nl/
http://www.facebook.com/kiwanisveendam

