
 

 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Als breakdancer volg je niet alleen lessen, maar maak je ook onderdeel uit van een 

inspirerende groep. Dansers ontmoeten elkaar tijdens battles, maar laten ook online hun 

moves zien; de meest spectaculaire moves worden gefilmd en gedeeld. Want daar leer je 

heel veel van! Het online delen is essentieel in het breakdance wereldje. Ook tijdens The 

Floor is Yours is het de bedoeling dat foto’s en video’s worden gemaakt van de kinderen en 

deze foto’s en video’s op de websites en social media pagina’s van het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur en de Nederlandse Breakdance League worden geplaatst.  

 

Daarnaast willen wij graag dat zoveel mogelijk kinderen erachter komen hoe leuk het is om 

met hulp van het Jeugdfonds Sport & Cultuur te bewegen of iets met cultuur te doen. Wij 

zouden foto’s/videobeelden van uw kinderen dan ook graag laten zien aan de rest van 

Nederland om zo voor meer naamsbekendheid voor onze organisatie te zorgen.  

 

We vragen u toestemming te geven voor het maken van foto’s en video’s voor deze 

doeleinden, tijdens de lessen van The Floor is Yours en aanverwante activiteiten zoals 

battles. Het staat u vrij om voor één of meer van deze doeleinden geen toestemming te 

geven.  

 

We ontvangen graag bijgaand formulier. Ook als u geen toestemming geeft vragen wij om 

het formulier mee te nemen.  

 

Mag uw kind niet in beeld, dan zullen wij hier zorg voor dragen.  

 

Alvast bedankt! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team The Floor is Yours 

 

 



 

 

Hierbij geef ik toestemming voor het gebruiken van beeldmateriaal (foto’s en video’s) van: 

Voornaam [kind*] : _______________________________________________ 
 

Achternaam [kind*] : _______________________________________________ 
 
Naam wettelijk vertegenwoordiger: ________________________________________ 
 

E-mailadres wettelijk vertegenwoordiger : ____________________________________ 
 

(het e-mailadres wordt door Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland alleen gebruikt om contact op te 
nemen wanneer wij de foto’s en video’s willen gaan gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor wij nu 
toestemming vragen) 

 

door Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland voor de volgende doeleinden (aan te kruisen 

door de wettelijk vertegenwoordiger): 

 

o Gebruik van de beelden op het Instagramaccount The Floor is Yours en de landelijke en 

lokale social media-pagina’s van het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

 

o Ook geef ik toestemming voor plaatsing van het beeldmateriaal op de social media pagina’s 

van de Stichting Nederlandse Breaking League (NBL).  

 

Ik ben mij ervan bewust dat: 

• De toestemming altijd weer kan worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar 
info@jeugdfondssportencultuur.nl. In dat geval zullen de betreffende foto’s en/of video’s 
worden verwijderd.  

• NBL is een aparte organisatie en niet aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur verbonden. De 
toestemming kan altijd weer worden ingetrokken door een e-mail te sturen aan 
info@breakdanceleague.nl.   

• De gegevens gedeeld kunnen worden met de lokale stichtingen Jeugdfonds Sport & Cultuur 
(dit wordt verder uitgelegd in ons privacy statement – zie hieronder) en NBL (alleen wanneer 
ik daarvoor toestemming geef). 

• Meer informatie over het gebruik van de gegevens kan worden gevonden in het privacy 
statement van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, dat is te vinden via 
https://jeugdfondssportencultuur.nl/privacystatement/. 

 
 

*Ik ben bevoegd dit kind wettelijk te vertegenwoordigen. 

 

 

___________________________________________________________________   

Datum en handtekening wettelijk vertegenwoordiger  
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