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Dit is de privacyverklaring van Korfbalvereniging Oranje-Wit, gevestigd te Mgr. Nolensstraat 11 te 

Venray, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40165945, 

hierna te noemen: ‘de vereniging’.  

In onderstaande verklaring kunt u terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u 

verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens van ons ontvangen. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig 

wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet 

hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding 

van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: 

oranjewitleunen@gmail.com.  

Doel Korfbalvereniging Oranje-Wit 

Korfbalvereniging Oranje-Wit faciliteert het in verenigingsverband beoefenen van dameskorfbal. De 

vereniging is lid van de overkoepelende bond KNKV (Koninklijke Nederlands Korfbalverbond). Vanuit 

deze bond worden voor de spelende leden competities verzorgd. Onze leden zijn, naast bij onze 

vereniging, tevens aangemeld bij de bond.  

Verwerking persoonsgegevens 

De gegevens worden vastgelegd met de volgende doelen voor ogen: 

1. Contributieafdracht aan Korfbalvereniging Oranje-Wit; 

2. Contributieafdracht aan de KNKV; 

3. Teamindeling; 

4. Digitaal berichtenverkeer t.b.v. nieuws rondom onze vereniging, aankondiging activiteiten, 

evenementen en vergaderingen, vrijwilligersactiviteiten etc.; 

5. Beeld- en geluidmateriaal. 

1. Contributieafdracht aan Korfbalvereniging Oranje-Wit 

Onze leden betalen contributie. Een deel van deze contributie wordt afgedragen aan de bond. Onze 

leden zijn speelgerechtigd als ze bij de bond als spelend lid zijn aangemeld en als voor hen contributie 

wordt afgedragen. Deze gegevens liggen vast in een Excel-bestand wat t.b.v. dit doel toegankelijk is 

voor de ledenadministrateur, het secretariaat en de penningmeester en beveiligd is middels een 

wachtwoord.  

 

mailto:oranjewitleunen@gmail.com


Privacyverklaring 

 

 

 

 

 

KV Oranje-Wit Privacyverklaring (versie 11-2018)  Pagina 2 van 8 
 

Om de contributie te innen zijn de volgende gegevens vastgelegd: 

Incassogegevens Voorletters 

Roepnaam 

Achternaam 

Geboortedatum (contributie is leeftijdsafhankelijk) 

Ingangsdatum lidmaatschap 

IBAN / bankrekeningnummer en tenaamstelling bankrekeningnummer 

 

2. Contributieafdracht aan de KNKV 

Om namens de club voldoende contributie af te dragen aan de bond wordt per lid achternaam en 

geboortedatum doorgegeven. Contributie is immers leeftijdsafhankelijk. Daarnaast is leeftijd bepalend 

voor de teamindeling. Daarom wordt aan de bond ook de geboortedatum en het team waarin het lid 

komt aangeleverd. Voor alle speelsters geldt dat deze via het programma Sportlink worden geüpload. 

Dit is een verplicht programma vanuit de bond. De bond heeft een bewerkingscontract met Sportlink.  

De registratie van een lid in Sportlink zorgt ervoor dat de scheidsrechter kan controleren of speelsters 

daadwerkelijk speelgerechtigd zijn in het desbetreffende team. De volgende gegevens worden 

ingevoerd in en aangeleverd via het programma Sportlink, het betreft: de pasfoto, voor- en 

achternaam, geboortedatum, team waarin speelster is ingedeeld. 

Lidmaatschapsgegevens 

bond (KNKV) 

Voor- en achternaam 

Geboortedatum (contributie is leeftijdsafhankelijk) 

Pasfoto (t.b.v. Sportlink waarop alle speelsters middels pasfoto + voor- 

en achternaam zichtbaar zijn) 

Team waarin ingedeeld 

 

Spelers kunnen hun eigen gegevens zien in Sportlink. In Sportlink kunnen spelers zelf aangeven of 

hun gegevens al dan niet moeten worden afgeschermd. De bewerking die de KNKV via Sportlink 

uitvoeren is vastgelegd in een bewerkingsovereenkomst die de KNKV met Sportlink als bewerker 

heeft afgesloten namens de individuele verenigingen en in dit geval dus ook namens 

Korfbalvereniging Oranje-Wit.  

3. Teamindeling 

Jaarlijks wordt door de jeugdcommissie en technische commissie een teamindeling gemaakt voor 

zowel de jeugd- als seniorenteams. De teams worden ingedeeld op grond van hun leeftijd en 
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prestaties. Alle lidmaatschapsgegevens zijn vastgelegd in een beveiligd Excel-bestand en zijn 

toegankelijk voor bestuur en onderliggende commissies (zie de organisatiestructuur van onze 

vereniging op onze website www.kvoranjewit.nl).  

Lidmaatschap en 

indelingsgegevens 

Voorletters 

Roepnaam 

Achternaam 

Geboortedatum (teamindeling is leeftijdsafhankelijk) 

Ingangsdatum lidmaatschap 

Team waarin ingedeeld 

 

4. Digitaal berichtenverkeer 

Van alle leden hebben we een e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens vastgelegd om de 

leden te kunnen voorzien van clubinformatie hetzij digitaal (via e-mail), hetzij via de post. Het bestand 

waar deze gegevens in staan, wordt beheerd door de ledenadministrateur. De communicatie naar de 

leden vindt plaats via bestuur, onderliggende commissies naar gelang van hun functie en 

bijbehorende taken en de trainsters/coaches. Voorbeeld: de activiteiten- en vrijwilligerscommissie 

communiceert naar leden m.b.t. indeling van vrijwilligers op taken/acties en de mediacommissie 

communiceert de nieuwsbrief naar leden via MailChimp. Daarnaast wordt door de trainsters/coaches 

uiteraard naar de eigen teams gecommuniceerd, maar bij bijv. het regelen van reserves hebben zij 

contactgegevens nodig van speelsters uit andere teams. De communicatiegegevens worden beheerd 

en actueel gehouden in een Excel-bestand die beveiligd is met een wachtwoord.  

Communicatiegegevens Voor- en achternaam 

Geboortedatum (informatie is soms leeftijdsafhankelijk) 

Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats) 

E-mailadres 

Telefoonnummer 

Team waarin ingedeeld (informatie is soms teamafhankelijk) 

 

5. Beeld- en geluidmateriaal 

Opnames worden met name gemaakt tijdens bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens 

activiteiten en evenementen, en bijvoorbeeld bij aanvang van het seizoen t.b.v. teamfoto voor op onze 

website. We kunnen deze data na uw toestemming via de toestemmingsverklaring die het lid en/of 

haar wettelijk vertegenwoordiger getekend heeft bij aanmelding bij onze vereniging, gebruiken voor 

publicatiedoeleinden. We willen u erop attenderen dat deze open toegankelijk zijn. 

http://www.kvoranjewit.nl/


Privacyverklaring 

 

 

 

 

 

KV Oranje-Wit Privacyverklaring (versie 11-2018)  Pagina 4 van 8 
 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt 

door onze vrijwilligers. Als een lid expliciet bezwaar heeft aangegeven op de toestemmingsverklaring 

tegen het publiceren van beeld- en geluidsmateriaal wordt dit vastgelegd. We proberen hier zo 

zorgvuldig mogelijk naar te handelen. Door de huidige context met veel activiteit op social media is het 

niet mogelijk om dit in alle gevallen strikt te handhaven. Als vereniging doen we hier ons uiterste best 

voor. 

Indien een lid expliciet heeft aangegeven dat beeld- en geluidmateriaal niet gebruikt mag worden 

(buiten Sportlink om) en dit gebeurt onverhoopt toch, kan een lid bezwaar indienen bij de 

aandachtsfunctionaris. Wij willen u erop wijzen dat u te allen tijde uw toestemming kunt intrekken en/of 

wijzigingen en eerder geplaatste foto’s worden op uw verzoek altijd direct verwijderd.  

In geval van teamfoto’s gaan we ervan uit dat een lid zelf zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en bij 

dergelijke fotosessies niet poseert. Het kan voorkomen dat anderen (bijvoorbeeld andere leden of 

ouders van leden) foto’s maken tijdens activiteiten. Ook in deze gevallen ligt de verantwoordelijkheid 

bij het lid zelf en niet bij onze vereniging.   

Organisatie gegevensverwerking 

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy en heeft daartoe dit 

privacyreglement goedgekeurd en gepubliceerd. Binnen het bestuur is een aandachtfunctionaris AVG 

aangesteld. Aandachtsfunctionaris AVG binnen onze vereniging is onze secretaris. De taken die 

verbonden zijn aan deze functie zijn: 

• Up-to-date houden van de privacyverklaring; 

• Aanpassen van de privacyverklaring indien noodzakelijk; 

• Instrueren m.b.t./onder de aandacht houden van AVG bij de personen die persoonsgegevens 

beheren binnen de organisatiestructuur; 

• Behandeling klachten verwerking persoonsgegevens; 

• Afhandeling verzoeken gericht op uitoefening van rechten van betrokkenen; 

• Melding maken van eventuele datalekken; 

• Samen met ledenadministratie verder professionaliseren datamanagement ledenadministratie 

waar nodig. 
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Om te zorgen dat we binnen de vereniging altijd blijven voldoen aan de privacy wetgeving vindt er 

tweemaal per jaar (bij de start en aan het einde van het seizoen) een vergadering plaats waarin het 

bestuur, de aandachtsfunctionaris AVG en de voorzitters van de commissies bij elkaar komen om met 

elkaar het volgende te bespreken: 

• Voldoet de werkwijze van de verschillende persoonsadministraties nog; 

• Voldoen wij nog aan de werkwijze; 

• Welke problemen komen we tegen en dienen te worden opgelost; 

• Welke ondersteuning is nodig; 

• Welke oplossingen kunnen we hiervoor implementeren; 

• Zijn er nieuwe ontwikkelingen binnen AVG waaraan we ons dienen te conformeren. 

Naar aanleiding van deze vergadering volgen notulen en worden eventuele aanpassingen binnen de 

vereniging m.b.t. AVG doorgevoerd en gecommuniceerd naar degene die gegevens beheren. 

 

Reglement  

Recht op inzage 

Indien een persoon zijn gegevens wil inzien, kan hij contact opnemen met de secretaris. Deze kan 

hem zijn gegevens laten doornemen. Het lid kan om inzage vragen per mail. Er wordt een tijdstip 

afgesproken wanneer inzage kan plaatsvinden. De secretaris maakt dan een print van de betreffende 

gegevens en overhandigt dit persoonlijk aan het aanvragende lid. De secretaris bevestigt aan het lid 

zodra de print klaarligt. Het lid kan de print bij de secretaris ophalen. De gegevens worden nooit per 

mail verstrekt. 

Recht op correctie 

Indien een persoon zijn gegevens wil laten corrigeren kan dat per mail aangevraagd worden. De 

persoon geeft per mail zijn oude gegevens door en wat zijn nieuwe gegevens moeten worden. De 

secretaris corrigeert de gegevens en bevestigt per mail aan de aanvragende persoon de nieuwe 

gegevens. De mail met de aanvraag en de bevestiging hierop, wordt minimaal 1 jaar bewaard in de 

ledenadministratie. Op deze manier kan de aanvrager van de correctie vaststellen dat de gegevens 

zijn gecorrigeerd. 
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Recht op verwijdering 

Indien een persoon zijn gegevens wil verwijderen uit de ledenadministratie kan dat alleen als daarmee 

het lidmaatschap wordt opgezegd en alle financiële zaken volledig zijn afgewikkeld. De secretaris 

bevestigt de verwijdering van de gegevens aan het lid en bewaart deze mail gedurende 1 jaar. 

Recht op beperking 

Indien een persoon een deel van zijn gegevens niet wil vrijgeven om te gebruiken maar wel lid wil 

blijven dan is dit niet mogelijk. Er worden immers alleen gegevens bewaard die strikt noodzakelijk zijn 

voor het lidmaatschap. 

Recht op bezwaar 

Indien een persoon bezwaar maakt tegen vastlegging van zijn gegevens kan hij/zij hiertoe schriftelijk 

zijn bezwaar met toelichting kenbaar maken bij de aandachtsfunctionaris in het bestuur. Het bezwaar 

zal beoordeeld worden door de aandachtsfunctionaris en in overleg met de voorzitter worden 

afgewikkeld. 

Bewaartermijnen en beveiliging 

Onze administratie dient zorgvuldig te worden bijgehouden, dat betekent dus ook dat oude, niet meer 

relevante gegevens, worden verwijderd. Daarnaast gaan we zorgvuldig om met het gebruik van de 

gegevens en zorgen we ervoor dat documenten goed beveiligd zijn. De vereniging treft passende 

maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, 

publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang 

hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze 

veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

We nemen hiertoe de volgende spelregels in acht: 

• Indien u lid wordt, worden uw gegevens bewaard gedurende de looptijd van de 

lidmaatschapsovereenkomst met een bewaartermijn van twee jaar na beëindiging 

lidmaatschap. Gegevens t.b.v. incasso contributie worden tot zeven jaar na afmelding 

bewaard t.b.v. de financiële administratie van onze vereniging; 

• Indien u geen lid wordt na aanmelding, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd 

binnen 6 maanden na aanmelding. 

• Communicatiegegevens worden na afmelding verwijderd uit de adressenlijst; 

• De ledenadministratie is vastgelegd op standalone Pc’s van diverse administrateurs 

(ledenadministrateur, penningmeester, secretaris, bestuur, onderliggende commissies en 
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trainsters/coaches). De PC’s zijn beveiligd met een inlogcode en bestanden met gegevens 

van leden zijn beveiligd met een wachtwoord. Gegevens worden onderling per mail 

uitgewisseld. 

• Op het moment dat we merken dat via een beveiligingslek onze data bij onbevoegden terecht 

is gekomen, wordt dit gemeld bij de aandachtsfunctionaris AVG in het bestuur (NAAM). Zij 

onderzoekt met de melder en met het team ledenadministratie de oorzaak van het datalek en 

lost het op (beveiliging herstellen, schade inventariseren en informeren Autoriteit 

Persoonsgegevens). 

 

Cookies 

• Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt 

meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt 

opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze 

websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat 

u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, 

worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke 

pagina’s - door bezoekers worden bekeken. 

• Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze 

cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het 

technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de 

toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy 

Verordening.  

• U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te 

wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt 

u vinden in de Help-functie van uw browser.  

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing 

op de website van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De 

vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring 

van die websites te raadplegen.  

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de vereniging met u heeft, tenzij de 
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vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel 

in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin 

persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken 

tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via 

onderstaande contactgegevens:  

Verantwoordelijke: Huidige secretaris 

E-mail:   oranjewitleunen@gmail.com  

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor 

contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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