
 
Fotografie Spelregels    
 
 

Binnenkort gaan veel leden van SV Schalkhaar op de foto voor de ClubFund-actie. 
Een fotograaf zal op ons sportcomplex “De Horsterhoek” iedereen op de “gevoelige digitale plaat” 
vastleggen. 
Dat levert allemaal mooie portretten op waarvan al onze spelers enthousiast zullen worden, waardoor 
ze dus graag gaan sparen bij de plaatselijke PLUS-supermarkt. 
En dat is natuurlijk waar het bij deze actie natuurlijk allemaal om draait. 
 
Om de fotografie mogelijk te maken zijn er enkele 
‘spelregeltjes’ opgesteld. 

 
1. Algemeen 
• De data van de fotomomenten zijn vastgesteld 
op zaterdag 7 en 14 maart 2020 
• Aanvang: ca. 8:00 uur t/m. ca. 15:00 uur 
• De ClubFund-fotograaf gaat uit van 60 spelers 
per uur 
 

2. Organisatie 
• Alle leiders e/o trainers ontvangen een schema 
met richttijden, wanneer hun teams op 
de foto moeten 
• Bij algehele afgelasting gaat de fotosessie 
gewoon door volgens schema 
• Zorg dat je minimaal 15 minuten voor het aangegeven tijdstip aanwezig bent 
• Je moet in je complete tenue op de foto (shirt/broek/sokken, voetbalschoenen hoeft niet). 
Kom dus zoveel mogelijk in tenue, dit geldt speciaal voor spelers van uitspelende teams! 
• Er wordt geprobeerd een kleedkamer vrij te maken om even om te kleden! 
• De organisatie zorgt ervoor, dat 2 personen van de club gedurende de fotografie aanwezig zijn ter 
ondersteuning en coördinatie, die er tevens voor zorgen dat de teams bij aanvang van de fotografie in 
een rij opgesteld staan en erop toezien, dat alle spelers hun tenue aan hebben; schoenen is niet 
noodzakelijk 
• De organisatie zorgt er ook voor, dat er een spelattribuut aanwezig is om vast te laten houden, een 
voet- of handbal bijvoorbeeld. 
• Communiceer deze informatie met de (ouders van) spelers via een Groepsapp, dit werkt snel en 
efficiënt. 
 

     3. Locatie 
     De fotoshoot vind plaats in de kantine van ons clubgebouw, t.w.: 
     SV Schalkhaar 
     Sportcomplex - “De Horsterhoek” 
     Horsterhoekweg 9     
     7433 SV Schalkhaar 
     Tel. 0570-623512 
 

  4. Fotografie-sessie 
  U zult merken dat het fotograferen van de leden, mits goed gepland, 
  erg snel gaat en doorgaans een gezellige happening is. 
  Wij rekenen op jullie aller medewerking, waarvoor onze hartelijke dank! 
 
  5. AVG & Privacy Policy 

  Door de werkwijze van ClubFund komt u niet in problemen met de 
  AVG-wetgeving. Lees meer hierover op de site: www.clubfund.nl . 
 
 
 

http://www.clubfund.nl/

