
 

    

 

ACTIEVOORWAARDEN 

 

 

De Beste Voetbalmoeder van het Jaar  

Voor de ‘Beste Voetbalmoeder van het Jaar’ verkiezing kunnen kinderen in de leeftijd van zes tot 

twaalf jaar hun moeder nomineren. Kinderen melden hun moeder online aan door een vlog op te 

nemen en deze in te zenden via de website knvb.nl/bestevoetbalmoeder. Op het finale evenement 

dat plaatsvindt op 6 juli 2019 wordt uiteindelijk de beste voetbalmoeder van het jaar gekozen. 

 

Onderstaande actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de ‘Beste 

Voetbalmoeder van het Jaar’ verkiezing (hierna: de Actie). 

 

1. Aan de Actie kan uitsluitend worden deelgenomen door kinderen die tussen de zes en twaalf jaar oud 
zijn en die lid zijn van een voetbalvereniging die aangesloten is bij de KNVB. Kinderen hebben 
toestemming nodig van hun wettelijk vertegenwoordiger (zoals een ouder) om deel te kunnen nemen.  

 

2. Door het inzenden van je vlog wordt akkoord gegaan met de Actievoorwaarden. 

 

3. Inzenden van je vlog doe je door jouw vlog, van maximaal 1 minuut lang en 150 MB groot, te uploaden 
via de website knvb.nl/bestevoetbalmoeder.  

 

4. Inzenden van je vlog kan vanaf zondag 12 mei 2019 09:00 uur tot en met woensdag 19 juni 2019 23:59 
uur. 
 

5. De deelnemers worden uitgenodigd voor het finale evenement in de Jaarbeurs in Utrecht op 6 juli 
2019. Om in aanmerking te komen voor de titel ‘Beste Voetbalmoeder van het Jaar’ dienen op 6 juli 
2019 zowel de moeder als het kind (dat de vlog heeft ingezonden) aanwezig te zijn bij het finale 
evenement en deel te nemen aan de finale activiteiten.  

 

6. De ‘Beste Voetbalmoeder van het Jaar’ wordt bekend gemaakt op het finale evenement dat 
plaatsvindt op 6 juli 2019. De ‘Beste Voetbalmoeder van het Jaar’ wordt gekozen op basis van het 
volbrengen van een aantal finale activiteiten. Op basis van de gescoorde resultaten bij deze finale 
activiteiten wordt een winnaar gekozen. Het resultaat van de finale activiteiten wordt beoordeeld 
door een onafhankelijke jury.  
 

7. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de 
KNVB. 
 

8. De KNVB gebruikt de in het kader van de Actie verkregen gegevens en vlogs uitsluitend ten behoeve 
van de Actie. Gegevens worden door de KNVB niet voor andere doeleinden gebruikt. Bezoekers van 
het platform knvb.nl/bestevoetbalmoeder kunnen content delen op hun eigen social media kanalen. 
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De KNVB is niet aansprakelijk voor content die vanaf het platform knvb.nl/bestevoetbalmoeder door 
bezoekers op externe kanalen wordt gedeeld. 
 

9. De wettelijk vertegenwoordiger van het kind dat een vlog heeft ingezonden, is verantwoordelijk voor 
de persoonsgegevens (in dit geval de beeld- en/of geluidsopname) van eventuele overige personen in 
de vlog. 
 

10. Na 6 juli 2019 wordt de pagina knvb.nl/bestevoetbalmoeder verwijderd en hiermee ook alle 
ingezonden vlogs die op deze pagina staan.  
 
 

11. Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van de KNVB van toepassing. Klik hier 
voor de privacyverklaring van de KNVB of kijk op https://www.knvb.nl/info/3043/privacy. 
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