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PROTOCOOL FACEBOOK (interne procedure) 

1. Info Facebook BDC ? 
 
De BDC Facebook site is bedoeld voor iedereen om de sport te bevorderen tussen doven 
en slechthorenden op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal vlak. 
 
En, dat namens een sportafdeling of een club aangesloten bij BDC (bvb : organisatie of 
deelname aan een evenement), of voor de BDC zelf (bvb : nationale selectie), waaronder 
twee taalkundige vleugels DSV en LSFS (bvb : Sportdag). 
 
Informatie met betrekking tot een atleet (bvb : deelname aan een horende club) kan 
worden aanvaard, op voorwaarde dat hij een lid van een club aangesloten bij de BDC is. 
 

2. Wie kan Facebook BDC gebruiken ? 
 
Betreft : elke persoon in de BDC comité, te weten de leden van de R.v.B. (Raad van 
Beheer BDC) en technische directeuren (T.D.’s) die, op verzoek, toegang tot de Facebook 
BDC site zal ontvangen.  Het is ook geldig voor een lid van het bestuur van een 
aangesloten club (bvb : president en/of secretaris of verantwoordelijke om te worden 
benoemd). 
 

3. Inhoud info Facebook BDC ? 
 
Op het ontvangen van de toegang, gaat de persoon akkoord om de verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van de informatie en de verspreiding ervan te nemen. 
 
Deze informatie kan worden geplaatst in de taal van hun keuze (Nederlands of Frans), en 
door middel van geschreven en/of visuele support (bvb : video - foto). 
 
Dit moet een recente (bvb :  uitslag) of toekomstige informatie (bvb : affiche - programma) 
en kan op geen enkele wijze inbreuk maken op de privacy van de deelnemers. 
 
In geval van niet-naleving, is het de verantwoordelijkheid van de R.v.B. BDC om de nodige 
maatregelen (waarschuwing of einde toegang) te nemen. 
 
Wij vertrouwen op de goede trouw van de mensen over het gebruik van Facebook BDC 
aan hen aangeboden. 
 
Eventuele aanvullende informatie kan worden gericht aan een lid van de R.v.B. 
 

Namens de R.v.B. BDC, 
K. De Weerdt, Facebook BDC administrator 
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