
  

  

SV Bedum maakt gebruik van VoetbalTV   
Informatie voor onze gasten over VoetbalTV en de camera’s op veld 1 

  

Beste leider, coach, trainer van de bezoekende vereniging,  

Welkom bij SV Bedum!  

Met ingang van januari 2019 worden de thuiswedstrijden van SV Bedum 
die op veld 1 (kunstgras) gespeeld worden, live uitgezonden op de app 
van VoetbalTV.  

VoetbalTV is een samenwerkingsverband van de KNVB en Talpa Network, 
die de hard- en software en de content regelt. De KNVB-wedstrijden 
worden door 2 camera’s van Talpa automatisch geregistreerd en via 
internet doorgegeven aan VoetbalTV.  

Aangezien jullie vandaag op veld 1 tegen een team van SV Bedum spelen, 
kunnen jullie ook profiteren van de live weergave en de opgenomen beelden! Want ook 
familieleden en supporters van jullie team die er nu niet bij zijn, kunnen deze wedstrijd volgen op 
hun smartphone of tablet! Hoe leuk is dat?  

 

Wat kun je met VoetbalTV-app?  

 meekijken met de wedstrijd, waar ook ter wereld. 

 spelers kunnen als lid van de KNVB achteraf in de app een speellijst met hoogtepunten delen 
met familieleden. 

 trainers en coaches kunnen de opgenomen wedstrijden achteraf gebruiken voor analyses.  

 

Maar hoe zit het dan met de camera’s en privacy?  

 De camera’s registreren alleen de officiële KNVB-wedstrijden.  

 De verantwoordelijkheid is in handen van VoetbalTV en niet van SV Bedum.  

 De beelden van de wedstrijd zijn alleen beschikbaar via de VoetbalTV app of via het 
VoetbalTV analyse programma.  

 Er zijn informatiebordjes over de aanwezigheid van camera’s op ons sportpark geplaatst. 

 De KNVB, Talpa Network en SV Bedum respecteren uiteraard de wet op de privacy. SV 
Bedum verwijst haar bezoekers naar de site van VoetbalTV. Informatie en antwoorden op alle 
mogelijke vragen zijn daar gedetailleerd terug te vinden: https://www.voetbaltv.nl/faq/  

  

We vinden het wel zo netjes om jullie vooraf te informeren over de aanwezigheid van de 
VoetbalTV-camera’s en wat de bedoeling is. Maar we zijn ervan overtuigd dat VoetbalTV een 
enorme toegevoegde waarde heeft voor onze vereniging en alle voetballiefhebbers. 

Veel plezier vandaag bij de wedstrijd tegen SV Bedum op veld 1.  

  

Het Bestuur van SV Bedum 
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