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Privacywetgeving (AVG)  

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 
nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU) en gaat onder andere over het bewaren en 
beschermen van persoonsgegevens. Hoewel veel afspraken al opgenomen zijn in de Nederlandse 
wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is die wet vanaf dan niet meer geldig.   

Wat verandert er? 

Alle organisaties in de EU, dus ook voetbalverenigingen, moeten nadenken over en vastleggen welke 
persoonsgegevens van leden en vrijwilligers ze bewaren en hoe ze die beveiligen.  
De wet kent drie belangrijke thema’s: 

1. Het bewaren van persoonsgegevens 
2. Het beschermen van persoonsgegevens 
3. Het melden van datalekken bij de toezichthouder 

Alle afspraken die een organisatie hierover maakt, moeten worden vastgelegd in een beleidsplan dat 
inzichtelijk is voor leden. Volgens de AVG moeten organisaties en verenigingen kunnen aantonen hoe 
aan de wetgeving wordt voldaan.   

Wat betekent dit voor vv Spui? 

Sportverenigingen moeten op een correcte manier omgaan met persoonsgegevens, op straffe van 
boetes. De Autoriteit Persoonsgegevens kijkt mee of en hoe de Privacywet wordt gehandhaafd.  

Als elke (sport)organisatie heeft ook vv Spui een verantwoordingsplicht om persoonsgegevens veilig 
te  
behandelen en vooral te beschermen tegen mogelijk misbruik. Dus moeten we maatregelen nemen.  
Populair gezegd: papieren en digitale persoonsgegevens moeten achter slot en grendel en zijn alleen 
inzichtelijk voor degenen die er namens en voor de vereniging gebruik van moeten maken. Laat 
ledenlijst en dergelijke niet liggen, sluit computer(s) af. 
 
Waar gaat het om? 
 
Ingewikkeld is de Privacywet binnen de kaders van onze vereniging niet echt; nuchter nadenken, daar 
gaat het om. Wel moeten we voldoen aan regels en regeltjes. In het algemeen geldt dat we als 
vereniging terughoudend moeten omgaan met persoonlijke gegevens van leden, sponsors en 
leveranciers. Dit geldt eveneens voor gebruikers- en wachtwoorden die toegang geven tot deze 
gegevens. Leden die toegang hebben, beloven gegevens niet te ge- of misbruiken voor andere 
doeleinden dan waarvoor ze zijn bedoeld.  
 
Voor de bescherming van persoonsgegevens is dit beleidsplan Omgaan met Privacy opgesteld, 
alsmede ook een privacyverklaring. Deze laatste wordt gepubliceerd op de website van de vereniging 
en op de publicatieborden in de kantine en de bestuurskamer. 
 
Beleidsplan en privacyverklaring kunnen zo nodig worden aangepast. Het is aan te bevelen om 
jaarlijks inhoudelijk te evalueren.   
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De Privacywet in de praktijk 
 

1. Privacyverklaring 

Met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  d.d. 25 mei 

2018, legt Voetbalvereniging Spui gegevens van leden vast voor de uitvoering van het 

lidmaatschap. Dit betreft alleen noodzakelijke persoonsgegevens: voor- en achternaam, 

woonplaats en adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, mailadres, 

lidmaatschapsnummer en (voor spelende leden) (portret)foto.  

 

De vereniging gebruikt deze gegevens enkel voor informatie over clubactiviteiten, 

wedstrijdadministratie en inning van contributies. Leden geven hiervoor bij het aangaan van 

het lidmaatschap toestemming. Persoonsgegevens worden opgenomen in een ledenlijst, die 

alleen toegankelijk is voor geautoriseerde leden van het (jeugd)bestuur, in het bijzonder 

administrateur, secretaris en penningmeester. Delen van de ledenlijst zijn per team 

beschikbaar voor elftalleiders en trainers.  

 

De persoonsgegevens zijn beschermd met gebruikersnamen en wachtwoorden opgeslagen in 

de (stand-alone) computer/laptop van de administrateur, alsmede in Dropbox. Behoudens 

aan voetbalbond KNVB (Sportlink) stelt VV Spui deze gegevens nimmer ter beschikking aan 

derden, zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen. Persoonsgegevens worden op 

geen enkele manier gepubliceerd en/of openbaar gemaakt. Bij beëindiging van het 

lidmaatschap worden persoonsgegevens verwijderd, uiterlijk binnen zes maanden.  

 

Een lijst met geautoriseerde personen die namens de vereniging (via gebruikersnamen en 

wachtwoorden) toegang hebben tot Sportlink voor administratieve verwerking van 

wedstrijd- en competitiegegevens is ter inzage het bestuur. De vereniging gaat er vanuit dat 

de KNVB voor Sportlink verwerkerovereenkomsten (zie artikel 9 in voorwaarden Sportlink) 

heeft afgesloten.  

 

Van leveranciers en sponsors worden slechts de noodzakelijke gegevens opgeslagen. Deze 

gegevens betreffen bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, contactperso(o)n(en) en 

(bank)rekeningnummer. De vereniging stelt deze gegevens niet beschikbaar aan derden, 

noch worden op enige manier openbaar gemaakt.  

 

Van een eventueel datalek wordt onverwijld melding gemaakt aan bevoegde instanties. 

Leden kunnen hun gegevens zoals vermeld op de ledenlijst te allen tijde inzien en in geval 

van bezwaar en/of onjuistheden wijzigen. 

 
2. Ledenadministratie (inclusief vrijwilligers, donateurs en leden Club van 50)  
a. De vereniging waarborgt de bescherming van persoonsgegevens. 

b. Leden geven bij het aangaan van het lidmaatschap toestemming voor het opvragen en 

noteren van persoonlijke gegevens, alsmede voor het maken van (elftal)foto’s, onder meer 

ten behoeve van KNVB en mogelijk ter publicatie op de website. Leden kunnen medewerking 

aan (elftal)foto’s weigeren.  

http://files.vvspui.nl/files/20180501%20-%20Standaardvoorwaarden%20Sportlink%20Verenigingen.pdf
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c. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuw inschrijfformulier beschikbaar op papier en digitaal 

op website, volgens de voorwaarden van de Privacywet. Leden die zich voor genoemde 

datum hebben aangemeld worden geacht akkoord te zijn met de nieuwe voorwaarden, tenzij 

zij daar bezwaar tegen maken. 

d. De vereniging verlangt van leden enkel (gewone) persoonsgegevens, noodzakelijk voor de 

uitvoering van het lidmaatschap: voor- en achternaam, woonplaats en adres, 

geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, lidmaatschapsnummer en (voor 

spelende leden) foto. 

e. Van leden niet ouder dan 16 jaar is bij aanmelding schriftelijke toestemming van ouders of 

voogden noodzakelijk. 

f. Onder uitvoering van lidmaatschap wordt verstaan verenigingsactiviteiten, 

wedstrijdadministratie (KNVB) en inning van contributies. 

g. Leden hebben het recht hun gegevens in te zien en zo nodig te (laten) wijzigen en/of te 

verwijderen.  

h. De vereniging bewaart de ledenlijst in een (stand-alone) computer, met afschrift in Dropbox. 

Er is (in principe) geen verzending via e-mail. Wel kunnen delen van de ledenlijst per team ter 

beschikking worden gesteld aan elftalleiders en/of –trainers. Gebruik is voorbehouden aan 

geautoriseerde leden.  

i. Toegang tot computer en Dropbox is beschermd met gebruikersnaam en wachtwoord. 

j. Papieren versie(s) van de ledenlijst worden bewaard in de kluis. Gebruik is voorbehouden 

aan geautoriseerde leden.    

k. Het aantal mensen binnen de vereniging dat de ledenlijst of delen daarvan ter inzage krijgt, 

wordt zoveel als mogelijk beperkt. Daarvoor wordt een overzicht opgesteld (zie aanhangsel) 

van geautoriseerde leden. Zij gaan akkoord met de voorwaarde persoonsgegevens niet te 

gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn bestemd.  

l. Uitgezonderd aan voetbalbond KNVB (Sportlink) stelt de vereniging persoonsgegevens 

nimmer ter beschikking aan derden, zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen.  

m. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens binnen zes maanden uit de 

ledenadministratie verwijderd. 

n. De vereniging is niet verantwoordelijk voor of aanspreekbaar op het vermelden van 

persoonsgegevens op sociale media (facebook, twitter, instagram, whatsapp etc.) door 

individuele leden of groepen leden.   

 

3. Website 
a. De vereniging voert en onderhoudt de website www.vvspui.nl 
b. Toegang tot het CMS (content managementsysteem) van de website is beschermd met 

gebruikersnaam en wachtwoord. 
c. De vereniging publiceert behoudens voor- en achternaam nimmer persoonsgegevens van 

leden, vrijwilligers en/of donauteurs. 
d. De vereniging publiceert behoudens (bedrijfs)naam en logo met link naar de bedrijfswebsite 

nimmer gegevens van sponsors en leveranciers. 
e. De website wordt gehost door Nederdesign te Sas van Gent.  
f. Met Nederdesign is een verwerkerovereenkomst gesloten. De website is beveiligd. 
g. De website is intern voor bewerking alleen toegankelijk door beheerder(s). Hun namen staan  

vermeld op de lijst van geautoriseerde leden (aanhangsel).  
h. Bij beëindiging van (sponsor)overeenkomsten wordt bedrijfsnaam en –logo verwijderd. 

http://www.vvspui.nl/
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i. Op de website is opgenomen een digitaal aanmeldingsformulier voor nieuwe leden. Dit 

formulier is inhoudelijk aangepast aan de voorwaarden van de Privacywet.  

 

4. Foto’s en beeld 
a. Voor het maken van foto’s wordt toestemming gegeven bij het aangaan van het 

lidmaatschap. Dit staat vermeld op het inschrijfformulier. 
Dit betreft in hoofdzaak (portret)foto’s ten behoeve van wedstrijdadministratie (Sportlink 
KNVB). Tevens om elftalfoto’s en in geval van het eerste elftal om wedstrijdenbeelden voor 
(mogelijke) publicatie op de website en/of in de kantine.  
Voor andere doeleinden wordt aan betrokkenen separaat goedkeuring gevraagd.  

b. Leden kunnen individueel medewerking aan fotoshoots weigeren of foto’s die zonder hun 
toestemming zijn genomen laten verwijderen. 

c. De vereniging stelt beeldmateriaal nimmer ter beschikking aan derden, zonder voorafgaande 
toestemming van betrokkenen. 

d. Gebruik van beeldmateriaal vanaf de website is niet toegestaan, zonder voorafgaande 
overeenkomst met vereniging (bestuur), betrokkenen en fotograaf. 

e. De vereniging is niet verantwoordelijk voor of aanspreekbaar op het plaatsen van foto’s op 
sociale media (facebook, twitter, instagram, whatsapp etc.) door individuele leden of 
groepen leden. 

f. In kantine en bestuurskamer is camerabewaking ter bescherming en beveiliging van 
eigendommen. Bezoekers worden via informatiebordjes geattendeerd op de aanwezigheid 
van camerabeveiliging. Gegevens worden maandelijks vernietigd.   
 

5. E-mailverkeer 
a. De vereniging maakt gebruik van e-mail voor diverse doeleinden, zoals mededelingen, 

convocaties, contributienota’s, vergaderstukken e.d. 

b. E-mailadressen worden nimmer ter beschikking gesteld aan derden, zonder 

voorafgaande toestemming van betrokkenen. 

c. Voor meerpersoons e-mailverkeer wordt gebruik gemaakt van bcc (blinde kopie) ter 
bescherming van adresgegevens   

 
6. Verwerkerovereenkomst(en) 

a. De vereniging sluit indien nodig verwerkerovereenkomsten af ter bescherming van 

persoonsgegevens van leden. 

b. Verwerkerovereenkomsten zijn gesloten met KNVB (Sportlink) en Nederdesign. 
 

7. Sponsors en leveranciers 
a. De vereniging maakt enkel gebruik van noodzakelijke gegevens ter onderhouding van de 

relatie. Het gaat specifiek om naam van het bedrijf, (email)adres, telefoonnummer, 
contactperso(o)n(en) en (bank)rekeningnummer.  

b. De vereniging stelt deze gegevens niet beschikbaar aan derden, noch worden op enige 
manier openbaar gemaakt. 

c. Met instemming wordt in het geval van sponsoring het bedrijfslogo gepubliceerd op de 
website en/of in de kantine. Op de website is er een directe link naar de website van het 
bedrijf. 

d. Bij beëindiging van de relatie worden gegevens verwijderd.  
 
 
 

 


