Commissie vakantieweken voor
mensen met een beperking

Gedragscode weblog en sociale media in vakantieweken
Inleiding
Deelnemers aan de vakantieweken van de CVB moeten kunnen rekenen op een plezierige vakantie in
een ontspannen sfeer, waarbij rekening gehouden wordt met de privacy van alle deelnemers. Sociale
media en weblogs kunnen hiermee in tegenspraak zijn. Met deze gedragscode wil de CVB bijdragen
aan een goede en veilige sfeer tijdens de vakantieweken. Hierin staan de spelregels voor het omgaan
met weblog en sociale media tijdens de vakantieweken. Deze spelregels zijn bedoeld voor alle
betrokkenen bij de vakantieweken en hebben betrekking op alle digitale uitingen over de
vakantieweken.
Weblog
Tijdens de vakantieweken is gebruik van een weblog toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1.
De weblog wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de kernstaf.
2.
De weblog is beveiligd met een wachtwoord en is alleen toegankelijk voor diegenen die het
wachtwoord hebben.
3.
Voor de weblog gelden onze gedragsregels (zie ‘Regels voor publiceren via weblog’).
4.
Aan de weblog wordt na de vakantieweek niets meer toegevoegd.
5.
De weblog wordt uiterlijk 2 maanden na afloop van de vakantieweek verwijderd.
Sociale media
Vanwege bescherming van de privacy van alle deelnemers is het niet toegestaan dat stafleden of
gasten via sociale media, zoals Facebook, etc, foto’s en filmpjes van de vakantieweek verspreiden.
Uitganspunten
1.
Deze code houdt in dat de Commissie vakantieweken de rol en invloed van weblog onderkent.
2.
Deze code draagt bij aan een goede en veilige sfeer tijdens de vakantieweken.
3.
Deze code bevordert dat alle betrokkenen via weblog communiceren in het verlengde van
Bijbelse waarden en normen en fatsoensregels.
4.
Deze code beschermt alle betrokkenen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van weblog.
5.
Deze code gaat ervan uit dat de gebruiker van weblog in de vakantieweken rekening houdt
met alle betrokkenen bij de vakantieweken.
Regels voor publiceren via weblog
De stafleden en deelnemers aan de vakantieweken onderschrijven de volgende gedragsregels:
1.
Wij delen informatie via weblog, maar geen vertrouwelijke of privacygevoelige zaken.
2.
Wij zijn ons ervan bewust dat gepubliceerde teksten en uitlatingen openbaar zijn.
3.
Wij maken en publiceren geen filmopnames of geluidsopnames van de vakantieweken.
4.
Wij maken tijdens de vakantieweken alleen opnames voor publicatie van stafleden en
deelnemers als zij daartegen geen bezwaar hebben.
5.
Wij nemen Bijbelse waarden en normen en fatsoensregels in acht.
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