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Zitting van 28 mei 2019
VRIJE TIJD EN WELZIJN

Campagne #sportersbelevenmeer 2019 Wedstrijdreglement "# en win" - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; de
heer Rogier Lindemans; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de
heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva
Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; mevrouw Leen Destoop; de heer Louis Van Dionant;
mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie
Hamelryck; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Joke Ots

Verontschuldigd:
de heer Sven Pletincx; mevrouw Goedele Van Ruysevelt

Beschrijving
Aanleiding en doel
Wij leggen in kader van deelname aan de campagne 2019 #sportersbelevenmeer vanuit Sport
Vlaanderen, een wedstrijdreglement "#en win" ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.
Advies en motivering
Het wedstrijdreglement bepaalt de voorwaarden om als Halse club te kunnen deelnemen.
De sportdienst tracht hiermee tegemoet te komen aan criterium 2 van de campagne
#sportersbelevenmeer van Sport Vlaanderen om via een originele oproep, clubs aan te zetten tot het
delen van foto's op sociale media, in dit geval "Facebook" met de #sportersbelevenmeer #sporthalle.
Op basis van het deelnameattest en de ingediende dossiers zal een club de winnaar kunnen worden
van een geldprijs in de waarde van sport -en spelmateriaal:
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 1e prijs: binnen de campagne van #sportersbelevenmeer gaat een prijs ter waarde van € 750
naar de gemeente of stad met de meest originele oproep. Indien de stad deze prijs in
ontvangst mag nemen, zal deze waardebon van € 750 aan sport –en spelmateriaal worden
overhandigd aan de “#sportersbelevenmeer-club 2019” die door de jury werd genomineerd
als winnaar van deze wedstrijd.
 2e prijs: indien de stad deze prijs niet in ontvangst kan nemen, zal vanuit de stad een
waardebon worden voorzien van € 500 aan sport –en spelmateriaal en worden overhandigd
aan de “#sportersbelevenmeer-club 2019” die door de jury werd genomineerd als winnaar
van deze wedstrijd.
 3e prijs: alle deelnemende clubs die op basis van het digitale dossier door de jury worden
aanvaard, krijgen de titel van “#sportersbelevenmeer-club 2019” en zullen gehuldigd worden
op het jaarlijks sportgala van het jaar daarop.
De wedstrijdperiode loopt van 1/1/2019 t.e.m. 30/11/2019.
Dit reglement werd ook reeds ter advies aan de sportraad op 20/3 voorgelegd en zal verder worden
gecommuniceerd naar de clubs op de Algemene Vergadering van 13/5.
Het reglement werd geadviseerd door de dienst Beleidsondersteuning via de data protection Officer
en het reglement werd hierop aangepast.
Juridische gronden
Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 10 mei 2019.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
registratiesleutel 61430010-0740-ae-1419/001/001/001/001 - receptie -en representatiekosten of
registratiesleutel 61430060-0740-ae-1419/001/001/001/001 - prijzen
Beleidsinformatie
001 - Overig beleid > 001 - Overig beleid > 001 - Overig beleid

Advies
Financiële dienst
Gunstig onder voorwaarden
Ons inziens is dit een toelage (def. wet op controle van de toelagen: Onder toelage in de zin van deze
wet dient te worden verstaan elke tegemoetkoming, elk voordeel of elke hulp, ongeacht de vorm of
de benaming ervan, met inbegrip van de zonder interest verleende terugvorderbare voorschotten,
toegekend ter bevordering van voor het algemeen belang dienstige activiteiten, maar met uitsluiting
van de prijzen die aan geleerden en kunstenaars voor hun werken worden verleend.). Budget te
voorzien op registratiesleutel voor toelagen.

BO
Gunstig advies
Vanuit BO werd het advies gevraagd aan de data protection officer - over de verwerking van de
persoonsgegevens. Buiten deze zijn er geen bemerkingen.
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6 Persoonsgegevens
Elke deelnemer van de wedstrijd geeft de stad de toelating tot gebruik van zijn gegevens en/of foto's
voor promotionele doeleinden.
Zou ik weglaten. Dat kan volgens de AVG (ofte GDPR) niet. Het nemen van een foto of publiceren
ervan stoelt enkel op toestemming van de persoon. Sfeerbeelden zijn natuurlijk geen foto’s en kunnen
wel gepubliceerd worden. Echter is het zo dat een persoon zich hiertegen kan verzetten en dan is mijn
advies om het sfeerbeeld direct te verwijderen. Zoals ik merk en lees is het zo dat de stad beelden
van een andere facebookpagina zou gaan halen en die publiceren op de eigen pagina. Zeer
voorzichtig mee zijn! Het is niet omdat een club een beeld publiceert dat iemand anders dat zelfde
beeld zo maar mag overnemen en publiceren. Je hebt hiervoor toestemming nodig en zeker als het
om een foto gaat waar een persoon herkenbaar op staat..
Bovenstaande regel kan je vervangen door
“De persoonsgegevens die verzameld worden bij inschrijving, worden enkel gebruikt in kader van deze

inschrijving. De persoonsgegevens worden behandelt zoals beschreven in onze privacyverklaring, te
vinden via: www.halle.be/privacy .”. Immers: je mag niet zo maar reclame versturen, er moet
toestemming zijn (opt-in en deze moet geregistreerd worden).
8 Het reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer zijn goedkeuring tot de verzameling
en het gebruik van zijn persoonsgegevens en beeldmateriaal door de organisator om
informatie te verstrekken over haar producten, diensten en initiatieven.
Mag absoluut niet. Zie hierboven.
Zulke vraag tot inzage, rechtzetting of verwijdering dient schriftelijk gericht te worden aan de stad
Halle, Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle, of via mail naar info@halle.be of nog via de DPO:

privacy@halle.be
Nog 1’tje:

Elke vraag tot verwijdering van zijn gegevens uit de gegevensbank tijdens de duur van de
wedstrijd, heeft automatisch de beëindiging van de deelname aan
de wedstrijd tot gevolg.
Daar heb ik niets over te zeggen, maar deze vind ik wel heel streng. Te meer dat een persoon die zijn
rechten wil laten gelden, dat kan en mag volgens de GDPR en de stad zou de club straffen omdat 1
persoon b.v. zijn foto wil laten verwijderen op de FB-page van stad Halle. Nogmaals, dat is een
beleidsbeslissing, maar ik vind dit proportioneel eigenlijk niet kunnen.
Ik wil wel nog toevoegen dat het hier eigenlijk niet gaat over een foto nemen, maar een foto
publiceren en daarvoor heb je ook toestemming nodig van de persoon zelf. Sfeerbeelden mogen wel
maar kunnen ook gevraagd worden om te verwijderen.

Besluit
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Artikel 1
Akkoord te gaan met het wedstrijdreglement "# en win" in kader van de jaarlijkse campagne
#sportersbelevenmeer van Sport Vlaanderen als éénmalige actie in 2019.

Bijlagen
1. Wedstrijdreglement hashtag &amp; win sportclubs 2019.pdf
2. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 10 mei 2019.pdf
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer
Voor eensluidend afschrift
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