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Audiovisuele ondersteuning in Kerkelijk Centrum De Regenboog. 

Mogelijkheden. 
Ter ondersteuning van de diverse activiteiten die gehouden worden in het Kerkelijk Centrum De 

Regenboog te Sint Pancras, beschikt de PGSP over een uitgebreide installatie voor audiovisuele 

ondersteuning van deze activiteiten waaronder ook de mogelijkheid tot live-streamen. 

Wij beschikken onder meer over: 

 Spraak installatie met meerdere microfoons 

 Dvd-speler 

 Cd-speler 

 Beamer met projectiescherm in de kerkzaal 

 Beeldschermen in ruimte voor de kerkzaal en in zaal 2 

o Beeld van de camera’s 

o Beeld van de beamer 

o Beeld van DVD/Computerscherm 

 Geluidsboxen in alle verblijfsruimtes (gekoppeld aan de kerkzaal) 

 Aansluitingen voor livemuziek 

 2 camera’s, waarvan 1 volledig 360 graden draaibaar in de kerkzaal 

 Computer met video-mengpaneel voor het mixen van de beelden 

 Mogelijkheid tot uitzenden van de uitvaart via de website van kerkdienstgemist.nl. 

 Mogelijkheid tot het maken van opnames in de kerkzaal 

 Orgel (valt buiten deze instructies) 

Richtlijnen. 
Bij uitvaarten/condoleances die plaatsvinden in het kerkelijk centrum kunnen we ook deze 

mogelijkheden bieden. Hiervoor gelden echter wel een paar richtlijnen om uitvaarten zo goed mogelijk 

te kunnen begeleiden. 

Let op: deze richtlijnen behandelen alleen de ondersteuning, voor verhuur en mogelijkheden van 

de ruimte te allen tijde contact opnemen met de koster, 

 via mail : koster@pgsp.nl of  

 telefonisch via: 06-44682285 

Zodra bekend is dat men deze ondersteuning wenst dient dit te worden aangegeven zodat we in staat 

zijn om de vrijwilligers hiervoor te benaderen. 

 via mail: jan.leegwater@pgsp.nl 

 Telefonische via: 06-52004462. 
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In overleg wordt er vooraf getest met de aangeleverde materialen zodat we er zeker van kunnen zijn dat 

het materiaal op onze installatie gebruikt kan worden. 

Fotomateriaal dient te worden aangeleverd in de vorm van een Powerpoint presentatie (met geluid 

alleen in overleg), met een duidelijke beschrijving van wanneer tijdens de uitvaart welk gedeelte van de 

presentatie gepresenteerd moet worden. 

Videobestanden dienen te worden aangeleverd in MP4 format, duidelijk gemarkeerd met bijv. 

nummering om de juiste volgorde tijdens de ceremonie te kunnen aanhouden 

Audiobestanden dienen te worden aangeleverd in MP3 format, duidelijk gemarkeerd met bijv. 

nummering om de juiste volgorde tijdens de ceremonie te kunnen aanhouden. Ook is het mogelijk om 

een Spotify Play list te sharen, waarbij de items op de juiste volgorde staan. 

Een duidelijk draaiboek/liturgie is beschikbaar op het regiedek om de ceremonie goed te kunnen 

volgend. 

 

Uitzendingen. 
Voor het vastleggen c.q. uitzenden van de ceremonie beschikt KC De Regenboog ook over de juiste 

installatie. 

Indien er sprake is van live streamen zijn er 2 mogelijkheden (alleen via onze eigen provider 

kerkdienstgemist.nl). 

 Live streamen zonder opname beschikbaar achteraf 

 Live-streamen en gedurende een periode van …. (in overleg) weken nog beschikbaar op de 

website van kerkdienstgemist.nl 

o Voor het opnemen in de agenda van kerkdienstgemist.nl moet deze uitzending 2 dagen 

voor de ceremonie worden aangemeld. Om deze uitzending voldoende herkenbaar op te 

nemen in de agenda is het nodig om de juiste persoonsgegevens van de overledene te 

vermelden. Deze dan ook duidelijk opgeven bij de aanvraag. (spellingsfouten etc zijn 

bijzonder storend) 

Door de gestegen kosten voor het streamen wordt per 1 juni 2021 een bijdrage in de kosten hiervoor in 

rekening gebracht. Deze bedragen € 40,- 

 

Beeldopname. 
Het opnemen van de ceremonie behoort daarnaast ook tot de mogelijkheden. Deze opname kan per 

file-transfer of op USB aan de nabestaande worden overgedragen. 

Eigen USB-stick, minimaal 16 GB (USB 2 of USB 3) 

Door de PGSP verzorgde USB-stick (vergoeding € 15,-) 
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Indien er sprake is van Livestream en opname dient er een getekende overeenkomst (zie bijlage) vooraf 

te zijn afgegeven. In deze overeenkomst worden de vrijwilligers gevrijwaard voor AVG gerelateerde 

zaken en nemen de nabestaanden de volledige verantwoordelijkheid voor de uitzending. 

Vergoeding 
Het is niet toegestaan dat derden onze installatie bedienen en de PGSP beschikt dan ook over een aantal 

vrijwilligers die tijdens de ceremonie de diverse werkzaamheden verrichten. 

Hiervoor wordt bij de huurprijs van de ruimte een extra vergoeding voor de vrijwilligers in rekening 

gebracht. 

 Bij ondersteuning door 1 persoon wordt € 50,- in rekening gebracht. 

 Bij 2 of meer personen wordt een bedrag van € 40,- per persoon in rekening gebracht. 

Het aantal personen die de ondersteuning verzorgt wordt door de multimedia coördinator van de PGSP 

bepaald aan de hand van hetgeen er verwacht wordt en de complexiteit van de ondersteuning. De 

beslissing van de coördinator is leidend hierin. 
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Checklijst 

(informatie toeleveren aan coördinator, uiterlijk 24 uur voor de uitvaart) 

Geluid: 

 Spreker op podium met vaste microfoon achter tafel 

 Spreker op podium met vaste microfoon vrijstaand 

 Spreker op podium met handheld (draadloos) 

 Spreker op podium met headset (draadloos) 

 Organist / Pianist 

 Solist(en) op podium via installatie van KC De Regenboog 

 Solist(en) op podium met eigen installatie 

 Muziek tijdens de condoleance af te spelen via de installatie van KC De Regenboog 

 Muziek tijdens de uitvaart af te spelen via de installatie van KC De Regenboog 

Beeld: 

 Geen presentaties 

 Powerpoint presentatie in kerkzaal tijdens de condoleance 

 Powerpoint presentatie in de voorhof tijdens de condoleance 

 Powerpoint presentatie tijden de uitvaart in de kerkzaal tijdens de uitvaart 

Opname / uitzending: 
(Vanaf binnenkomst overledene in de kerkzaal tot en met het verlaten) 

 Geen opname van de uitvaart 

 Opname van de uitvaart (USB stick door familie aan te leveren) 

 Opname van de uitvaart (USB stick door PGSP te leveren a € 15,-) 

 

 Geen uitzending 

 Uitzending van de uitvaart via Kerkdienstgemist.nl (openbaar) 
 Na afloop is uitzending nog ca. 4 weken zichtbaar www.kerkdienstgemist.nl 

 wordt vermeld in de agenda op de website www.kerkdienstgemist.nl 

 Uitzending van de uitvaart via Kerkdienstgemist.nl (semi openbaar) 
 Na afloop is uitzending niet meer zichtbaar via www.kerkdienstgemist.nl 

 wordt vermeld in de agenda op de website www.kerkdienstgemist.nl 

 Uitzending van de uitvaart via Kerkdienstgemist.nl (anoniem) 
 Na afloop is uitzending niet meer zichtbaar via www.kerkdienstgemist.nl 

 wordt niet vermeld in de agenda op de website www.kerkdienstgemist.nl 
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Overeenkomst video en audio opnames Uitvaartdienst. 
 

Hierbij bevestigen de nabestaanden van Dhr./Mevr.__________________  de opdracht voor het maken 

van video-opnames van de uitvaartplechtigheid te houden op __________in Kerkelijk Centrum De 

Regenboog te Sint Pancras. 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Voor het opnemen van beeld en geluid van personen is een grondslag nodig, zoals bedoeld in artikel 8 

Wbp. De enige grondslag die in aanmerking zou kunnen komen voor het filmen van personen tijdens 

een uitvaart, is de ondubbelzinnige toestemming (artikel 8, onder a Wbp) van alle personen die in beeld 

komen bij de uitvaart. Dit is in de praktijk niet uitvoerbaar. Echter, als de verwerking van de 

persoonsgegevens plaatsvindt ten behoeve van activiteiten met uitsluitend persoonlijke of 

huishoudelijke doeleinden (artikel 2, tweede lid, onder a Wbp) is de Wbp niet van toepassing en mag er 

wel gefilmd worden voor die doeleinden. 

 

Toegestane werkwijze. 
Uit bovenstaande volgt dat de PGSP wel beeld- en geluidsopnames mag maken als deze plaatsvinden in 

opdracht van de opdrachtgever van de uitvaart en deze de opname uitsluitend wil gebruiken voor 

persoonlijke of huishoudelijke doeleinden, bijvoorbeeld voor rouwverwerking en/of het delen van de 

beelden met familie of vrienden die niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn. Zodra de beelden 

verstrekt worden aan mensen buiten die beperkte groep, is de Wbp volledig van toepassing en is er 

sprake van een onrechtmatige verwerking. 

 

Voorwaardes. 
Het is de opdrachtgever bekend en hij stemt in met de volgende voorwaardes: 

 

 De opnames worden alleen verstrekt aan de nabestaanden en worden persoonlijk afgegeven. 

 Direct na het overbrengen de opnames van de installatie van de PGSP naar de informatiedrager 
worden deze op de installatie gewist. 

 De opnames mogen door de opdrachtgever alleen verstrekt worden aan personen uit beperkte 
familie-, vrienden, en kennissenkring. 

 Zodra opnames openbaar worden gemaakt buiten de bovengenoemde personen uit de familie-, 
vrienden, en kennissenkring, is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing en is er 
sprake van onrechtmatige verwerking. 
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 Als er sprake is van Streamen (direct of indirect beschikbaar stellen van de opname via Internet) 
wordt deze uitzending-opname zonder verdere beveiliging uitgezonden via de website van 
Kerkdienstgemist.nl 

 Op verzoek kan deze worden beveiligd met een unieke inlogcode die alleen beschikbaar gesteld 
wordt aan de door de nabestaanden aangemelde personen. Deze code dient echter 2 dagen van 
tevoren te worden aangevraagd. 

 De opnames worden verwijderd na verzoek van de nabestaanden maar nooit langer dan 1 
maand na de uitvaartdienst. 

 De PGSP en of de persoon die namens de PGSP de opnames maakt in opdracht van de 
nabestaanden kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor deze onrechtmatige 
verwerking. 

 

Aldus overeengekomen, te Sint Pancras, ___________ 

 

 

Opdrachtgever, namens de nabestaanden 

 

 

Naam: _________________________________ 

 

 

Handtekening: ____________________________ 

 


