
Filmopnames Mountain Dancers 
 
Beste Ouders en Verzorgers, 
 
Naar aanleiding van allerlei vragen en opmerkingen over het verbieden van filmopnames tijdens 
het vorige seizoen, hebben we als bestuur op basis van een aantal concrete vragen uitgebreid 
gediscussieerd over de vraag of, en op welke manier we filmopnames van onze kinderen willen 
toestaan. Middels deze brief willen we u hierover uitgebreid informeren daar er veel vragen en 
meningen over zijn. 
 
Wij kunnen ons heel goed indenken dat u het hebben van video opnames van alle bijzondere 
gelegenheden in het leven van uw kind erg op prijs stelt. Wij zijn tenslotte ook ouders. Het 
maken van een video opname van uitvoeringen is natuurlijk erg leuk en een geweldig 
aandenken voor later, toen ze nog zo klein waren…  
 
Als bestuur hebben we echter al langere tijd bezwaren tegen het maken van video opnames, 
van onze dansen gedurende het seizoen, maar sinds kort, noodgedwongen ook tegen het 
maken van video opnames aan het eind van het seizoen, waar dit eerder nog wel werd 
toegestaan. 
 
De reden waarom we nadrukkelijk al jaren het opnemen van de uitvoeringen tijdens het seizoen 
verbieden en dit binnen de diverse dansbonden ook verboden is, heeft te maken met de 
ervaringen uit het verleden, waarbij er door andere verenigingen delen van onze dansen 
werden gekopieerd, soms zelfs inclusief het gebruik van onze muziekopnamen. Mede om deze 
reden wordt er door organiserende dansverenigingen scherp toegezien op het maken van video 
opnames door onbevoegden. Verenigingen mogen alleen voor trainingsdoeleinden tijdens de 
uitvoering van hun eigen dansen video opnames maken op daarvoor aangewezen plaatsen. 
Echter de laatste jaren zijn er helaas meerdere redenen waarom er verscherpt toezicht is op het 
maken van video opnames…. Omdat er steeds meer kritiek komt vanuit onze eigen 
vereniging(ouders) op het filmverbod willen we het volgende met u delen, om meer begrip te 
krijgen voor ons besluit. 
 
U leest het bijna dagelijks in de krant of ziet het op het journaal…..er zijn helaas steeds meer 
mensen die er op uit zijn om controversiële beelden te maken van kinderen in schaarse kleding 
of bijzondere standjes. Onze sport heeft om deze reden helaas een verkeerde aanzuigende 
werking op dit soort mensen die graag uw kind op video vastleggen en dit voor eigen gebruik 
danwel via websites aanbieden aan anderen met dezelfde afwijking !!. 
Wij zouden graag willen zeggen dat dit hypothetisch is en dat we uit voorzorg daarom 
dergelijke maatregelen nemen, echter hebben wij van de bond begrepen dat zij iemand hebben 
betrapt op het doelbewust filmen onder de rokjes van dansers (hier zijn uiteraard maatregelen 
tegen genomen). Ook komt het voor dat ondanks toezicht er toch mannen(?Pappa’s?) aan het 
filmen zijn in of vlakbij kleedruimtes. Wellicht niet eens kwaad bedoeld, maar dit kunnen we 
helaas niet beoordelen. 
 
Het is voor ons, zelfs binnen onze eigen vereniging, lastig in te schatten of er een opa staat te 
filmen, of een willekeurig oudere man met andere bedoelingen. Zelfs al zouden we onder regie 
van de vereniging zelf opnames maken en deze gecontroleerd verspreiden, dan nog kunnen wij 
geen enkele garantie geven dat de beelden in verkeerde handen belanden en op deze wijze 



alsnog op allerlei al dan niet controversiële websites verschijnen. Wij hebben als bestuur, 
ondanks de sentimentele waarde die dergelijke beelden wel degelijk hebben, besloten om onze 
kinderen, onszelf en onze vereniging niet in een lastige positie te brengen en daarom geen 
enkele video opname van onze dansen, of kinderen die onder onze verantwoordelijkheid 
aanwezig zijn meer toe te staan. 
 
Wij willen u hierbij niet het plezier ontnemen van de leuke en mooie prestaties van uw kind, 
maar wij willen u en uw kinderen beschermen voor de zieke uitwassen van onze maatschappij. 
Misschien overdreven maar de praktijk leert ons dat ook onze sport helaas de verkeerde 
aandacht trekt…..Laat helder zijn dat ook wij als bestuur geen video opnames hebben voor 
eigen gebruik. De opnames die worden gemaakt zijn puur voor trainingsdoeleinden en worden 
alleen door de trainsters gebruikt en vervolgens weer gewist. 
 
Als gevolg van bovenstaande, wat ons betreft, zwaarwegende argumenten zijn wij dan ook 
genoodzaakt om bij overtreding van deze regel door ouders of familieleden, strenge disciplinaire 
maatregelen te nemen. Uitsluiting van de vereniging behoort hiertoe. Onder filmen wordt ook 
verstaan het maken van beelden met uw mobiele telefoon, of andere apparaten. Bij het maken 
van deze beelden schaadt u de rechten van de andere ouders en kinderen. Het verspreiden van 
beelden via internet, you tube, facebook en dergelijke zal naast een disciplinaire maatregelen in 
het vervolg ook tot rechtsmaatregelen leiden. 
 
Tot slot hopen wij dat u begrijpt dat wij als bestuur maar één maatschappelijk verantwoorde 
keus kunnen maken ter bescherming van onze kinderen, onszelf en onze vereniging . Wij hopen 
op uw begrip en medewerking maar ook op uw eigen alertheid. 
 
Ondanks dit alles hoop ik dat u en uw familie en vrienden zo vaak mogelijk komen kijken naar 
de uitvoeringen van onze kinderen. En dat onze kinderen en wij als ouders onbezonnen kunnen 
genieten van de prestaties en het plezier van onze kinderen.  
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