Scouting Euregio
www.scoutingeuregio.nl

Dit protocol heeft als doel om de (kader) leden, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden te informeren over
het gebruik van Social Media en hoe Scouting Euregio hiermee omgaat.
Vooraf:
Social Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op onze vereniging en kunnen bijdrage aan een
positief imago van de vereniging. Daarnaast bied het kansen om op een snelle en effectieve manier informatie te
delen met leden, ouders en overige belanghebbenden.
Net als bij de opkomst van e-mail en internet ontstaan er ook nu vragen bij het gebruik van social media. Privégerelateerde zaken en scouting-gerelateerde zaken zijn soms niet zo gemakkelijk te scheiden. Om verschillende
ideeën niet te laten leiden tot misverstanden zijn deze richtlijnen opgesteld.
Richtlijnen gebruik social media
Leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze, voor zover dat niet tot hun functie behoort,
publiceren op blogs, wiki’s, fora en andere media. Zij dienen zich ervan bewust te zijn dat wat zij publiceren voor
langere tijd openbaar zal zijn, met gevolgen voor hun privacy.
Informatie die wordt vermeld uit naam van Scouting Euregio, bijv.op de Facebookpagina van de groep, moet altijd
in overeenstemming zijn met het beleid van Scouting Euregio. Iedereen die informatie plaatst uit naam van de
groep dient zich hiervan bewust te zijn. Bij twijfel kan er contact opgenomen worden met het bestuur.
Tijdens groepsactiviteiten kan het zijn dat er foto’s worden gemaakt die worden gebruikt op de website of voor
promotionele activiteiten. Wanneer een ouder niet wil dat zijn of haar kind gefotografeerd wordt, dan kan dit bij
de leiding aangegeven worden. De leiding zal er, binnen hun mogelijkheden, zoveel mogelijk op toezien dat dit
ook niet gebeurt.
Wanneer er foto’s gepubliceerd worden op de groepswebsite of op de facebookpagina waar ouders om welke
reden dan ook problemen mee hebben, dan kunnen zij dit aangeven bij de leiding of bij de beheerder. De
betreffende foto zal vervolgens verwijderd worden.
De Facebook pagina dient niet gebruikt te worden als mededeling bulletin voor activiteiten. Ouders dienen altijd
via de normale manier (Briefjes, e-mail, jaarkalender) geïnformeerd te worden over activiteiten etc.
Leden mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over andere leden of relaties zonder
hun goedkeuring.
Bestuurders, leidinggevenden en degene die namens Scouting Euregio het beleid en de strategie uitdragen hebben
een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van social media. Voor sommige functies geldt dat
iemand altijd wordt gezien als vertegenwoordiger van Scouting Euregio – ook als hij een privé-mening
verkondigt. Op grond van hun positie moeten deze personen nagaan of zij op persoonlijke titel kunnen publiceren.
Wanneer een online discussie dreigt te ontsporen, of in het ergste geval al helemaal ontspoord is, neem dan direct
contact op met het bestuur en overleg over de aanpak.

