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Beste leden, 

 

Zoals altijd blijft Body Movement op zoek naar manieren om haar leden zo goed mogelijk te     

faciliteren op het gebied van apparatuur, begeleiding, groepslessen en binnenkort nog ruimere 
openingstijden. 

 

Binnenkort kunnen leden doordeweeks vanaf 06.00 uur terecht tot ‘s avonds 22.00 uur (m.u.v.    

vrijdag 21.00 uur) en in de weekenden van 06.00 uur tot 18.00 uur! Er zal een scheiding komen in 

full-service uren -waarbij  altijd iemand van Body Movement aanwezig is- en self-service uren         

-waarbij de sporter zelf kan sporten zonder dat er iemand van Body Movement aanwezig is-. 

 

Hiervoor is door Veilig in Venlo is een camerasysteem aangelegd, waarmee Body Movement zo-

nodig controle kan houden op afstand. De enigen die op afstand bij deze beelden kunnen zijn 

de eigenaren, Jolanda en Richard. 

 

Het cameratoezicht zal daarnaast, door de preventieve werking die er vanuit gaat, rust en een 

gevoel van veiligheid creëren onder de sporters. Daarnaast zal het cameratoezicht in geval van 

incidenten duidelijkheid kunnen verschaffen over de toedracht en daarmee samenhangend met 

een goede afhandeling daarvan. 

 

 Concreet wordt het camerabewakingssysteem ingezet voor: 

- Veiligheid van de sporters; 

- Het beschermen van eigendommen; 

- Het voorkomen/minimaliseren van overlast; 

- Het voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme; 

- Het voorkomen/minimaliseren van eventuele onwenselijke activiteiten; 

- Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures. 

  
Privacy 

De camera’s werken 24 uur per dag en worden geactiveerd door bewegingen in de algemene 

ruimten van Body Movement. Uiteraard niet in de kleedruimtes, de zonnebanken of bij de toilet-

ten. De beeldinformatie wordt digitaal vastgelegd en is daarmee een persoonsregistratie in de zin 

van de wet. De inzet van de camera’s vereist dan ook een integer gebruik en een uiterste be-

scherming van de privacy. De directie van Body Movement zal zeer zorgvuldig omgaan met de 

beelden om de privacy van de sporters te waarborgen. Opgenomen beelden zullen op geen 

enkele wijze door de directie openbaar worden gemaakt. 

 
Op cameratoezicht is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Body Movement 

heeft bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) melding gemaakt van verwerking van          

persoonsgegevens middels digitale beeldopnamen. 
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Procedure en bevoegdheden 

De beelden kunnen slechts in de volgende gevallen bekeken en veiliggesteld worden voor     

onderzoek: 

- Indien er een overtreding heeft plaatsgevonden van het Huishoudelijk Reglement; 

- Indien er een strafbaar feit plaats heeft gevonden. 

  

Bevoegd tot het bedienen van de opnameapparatuur zijn de directieleden van Body             

Movement. Deze personen zijn bevoegd opnames veilig te stellen op daarvoor bedoelde media 

of op papier.   

In verband met privacy zullen de beelden slechts dan bekeken en veilig gesteld worden als er 

geen andere personen aanwezig zijn dan de bedieningsbevoegde personen en eventueel de 

vragende opsporingsambtenaar. 

  

Het bekijken door en leveren van beelden aan politie/justitie vindt past plaats na ontvangst van 

de schriftelijke vordering daartoe door de Officier van Justitie. 

  
Installatie en bewaarduur 

  

De recorder staat opgesteld in een afgesloten ruimte. Beelden kunnen in de betreffende ruimte 

en via een beveiligde internetverbinding geraadpleegd worden. Het camerabewakingssysteem 

is voorzien van een wachtwoord, dat alleen bekend is bij de directie van Body Movement. 

  

De opnameapparatuur bewaart de beelden automatisch. De beelden zullen -indien niet apart 

veiliggesteld vanwege eerder genoemde redenen- na het vol raken van de opnameapparatuur 

automatisch overschreven worden. Hierbij zullen de oudste opnames als eerste worden over-

schreven. 

 

Kortom, binnenkort kunnen onze leden dus niet alleen langer sporten op reguliere dagen, maar 

zeker ook in de weekenden! En wat te denken van de feestdagen of gedurende de zomer, 

waarbij voor de leden dus de zomersluiting komt te vervallen. 

 

Wil men gebruik maken van deze extra self-service uren m.b.t. de ruimere openingstijden kan dit 

al voor  slechts € 50 cent per persoon per week extra bovenop je abonnement. Of je kunt dit in-

eens afkopen voor € 20,- per jaar (30% korting). Goed nieuws dus voor iedereen en wij zijn blij dit 

voor onze leden te kunnen doen. Het is echter zeker geen verplichting! Mocht je tevreden zijn 

met de huidige openingstijden, verandert er verder niets. 

 

Binnenkort weten wij ook meer over de exacte startdatum en de koppeling van alle systemen. 

We houden jullie op de hoogte! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen te allen tijde voorbehouden 

Mogelijk vanaf 18 jaar 
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