
Privacyreglement Volleybalvereniging Krekkers 

 

 
Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie de Algemene verordening gegevensbescherming (kortweg: 

AVG). De AVG regelt de privacyrechten van het individu en legt meer verantwoordelijkheden hiervoor bij 

organisaties. In dit reglement heeft Volleybalvereniging Krekkers geformuleerd hoe zij overeenkomstig de AVG 

de privacy van haar leden waarborgt. 

 

1. Toepasselijkheid 

 

Dit reglement geldt voor de gehele Volleybalvereniging Krekkers (kortweg: Krekkers), al haar leden en 

anderen die zonder lidmaatschap als vrijwilliger een taak binnen de vereniging verrichten. De vereniging is 

gevestigd aan de Almeloseweg 211 te Mariaparochie. 

 

 

2. Definities 
 

a. Persoonsgegevens 

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan die direct of indirect herleidbaar is tot een 

levende en identificeerbare persoon. Daaronder vallen bijvoorbeeld: voor- en achternaam, 

geboortedatum, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, 

lidmaatschapsnummer, geslacht, dieet, lichaamslengte, foto’s, video-opnames, conditiegegevens, 

inhoud van e-mails, brieven, klachten. 

b. Verwerking van persoonsgegevens 

Bewerkingen zoals het verzamelen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, 

gebruiken, verstrekken, verspreiden, koppelen, afschermen, uitwissen of vernietigen van 

persoonsgegevens. 

c. Betrokkene 

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft en die al dan niet wordt vertegenwoordigd 

door een wettelijk vertegenwoordiger.  

d. Wettelijk vertegenwoordiger 

Degene die het wettelijk gezag uitoefent over een speler, speelster of vrijwiiliger die nog geen 16 

jaar is. 

e. Verwerkingsverantwoordelijke 

De entiteit die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, 

nameljk Krekkers. 

f. Verwerker 

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht en ten behoeve van Krekkers 

persoonsgegevens verwerkt. 

g. Derde 

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, 

uitgezonderd de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke en de personen die onder 

rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om 

persoonsgegevens te verwerken. 

h. Krekkers 

Volleybalvereniging Krekkers te Mariaparochie, in het bijzonder allen die op verzoek van de 

vereniging persoonsgegevens verwerken. 

 

 

  



3. Reikwijdte en doelstelling 

 

Dit reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van alle betrokkenen bij Krekkers en 

is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Krekkers over de betrokkenen worden verwerkt. 

 

Dit reglement heeft tot doel: 

a. de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld 

gebruik van de persoonsgegevens; 

b. vast te stellen met welk doel persoonsgegevens door Krekkers worden verwerkt; 

c. te borgen dat persoonsgegevens rechtmatig, transparant en veilig worden verwerkt; 

d. te borgen dat de privacyrechten van betrokkenen door Krekkers gerespecteerd worden. 

 

 

4. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens 

 

De vereniging verwerkt persoonsgegevens voor: 

a. het maken van de teamindeling; 

b. het innen van de contributie; 

c. het aanvragen van de Nevobo-spelerspas om deelname aan de Nevobo-competitie mogelijk te 

maken; 

d. het mogelijk maken van deelname aan de regionale trimcompetitie; 

e. het voldoen aan de leverplicht aangaande scheidsrechters; 

f. het mogelijk maken van communicatie tussen leden, trainers, coaches en anderen die bij de 

vereniging betrokken zijn; 

g. de monitoring van de onwikkeling van de vaardigheden van speelsters en spelers; 

h. het verspreiden van algemeen en teamspecifiek nieuws op de website.  

 

 

5. Doelbinding 

 

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat verenigbaar is met de omschreven doelen 

van de verwerking. Krekkers verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk zijn om de betreffende doelen 

te bereiken. 

 

 

6. Soorten persoonsgegevens 

 

Krekkers verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

a. voor- en achternaam 

b. geboortedatum 

c. adres 

d. postcode en woonplaats 

e. telefoonnummer(s) 

f. e-mailadres 

g. rekeningnummer (IBAN), t.n.v., woonplaats 

h. pasfoto 

i. teamfoto 

j. foto’s en filmopnames van trainingen en wedstrijden 

k. Nevobo-relatiecode en/of verenigingscode 

 

  



7. Grondslag verwerking 

 

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen als minimaal aan een van onderstaande voorwaarden is 

voldaan: 

a. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Krekkers en haar 

individuele leden. 

b. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Krekkers of 

van een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten en de fundamentele vrijheden van 

de betrokkene zwaarder wegen, met name wanneer de betrokkene een kind is. 

c. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een 

of meer specifieke doeleinden. 

 

 

8. Bewaartermijnen 

 

Krekkers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden 

verwerkt, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens op grond van wet- en regelgeving verplicht 

is. In de regel betekent dit dat: 

a. administratieve persoonsgegevens verwijderd worden aan het eind van het laatste seizoen van een 

lid of gegevens om andere redenen niet meer noodzakelijk zijn om de doelen van de verwerking te 

realiseren; 

b. pasfoto’s na verstrekking aan de Nevobo van alle gegevensdragers van (vrijwilligers van) Krekkers 

verwijderd worden;  

c. film- en fotomateriaal van trainingen en wedstrijden, gemaakt ten behoeve van de ontwikkeling van 

spelers, uiterlijk bewaard worden tot aan het einde van het betreffende seizoen; 

d. sfeerfoto’s die gemaakt zijn voor nieuwsberichten op de site of sociale media, niet door de club 

bewaard worden; 

e. teamfoto’s aan het einde van een seizoen van de site van Krekkers en van clubgebonden 

gegevensdragers verwijderd worden. 

 

 

9. Toegang 

 

Binnen Krekkers hebben vrijwilligers alleen toegang tot de persoonsgegevens die zij vanuit hun taak 

moeten verwerken. Verder wordt slechts toegang verschaft tot persoonsgegevens aan: 

a. de Nevobo ten behoeve van de spelerspas voor leden die in de Nevobo-competitie willen draaien; 

b. de Trim Volleybal Competitie Oost om competitievervalsing te voorkomen; 

c. de Rabo-bank voor het innen van de contributie; 

d. Sport.link voor de ledenadministratie. 

 

 

10. Beveiliging en geheimhouding 

 

Elke vrijwilliger die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens binnen Krekkers, is verplicht tot 

geheimhouding van de betreffende persoonsgegevens en zal deze gegevens slechts verwerken voor zover 

dat noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken. 

Elke vrijwilliger ziet er vanuit deze geimhoudingsverplichting ook op toe dat hij de gegevens die tot zijn 

beschikking staan, op een voor anderen ontoegankelijke wijze bewaart en ze overeenkomstig de 

afgesproken bewaartermijnen vernietigt. 

 

 

  



11. Verstrekken gegevens aan derden 

 

Krekkers kan persoonsgegevens aan derden verstrekken als daarvoor een grondslag bestaat in de zin van 

artikel 7 van dit reglement. Op grond hiervan worden gegevens verstrekt aan: de Nevobo, de regionale 

trimcompetitie, de Rabo-bank en Sport.link. 

 

 

12. Sociale media 

 

Krekkers is actief op sociale media zoals, Facebook en Twitter. De vereniging is niet aansprakelijk voor de 

vermelding van namen en plaatsen van foto’s door derden. Namens de vereniging zullen echter geen 

namen vermeld of foto’s geplaatst worden waarop leden van de vereniging herkenbaar zijn.  

 

 

13. Rechten betrokkenen 

 

Inzage 

Elke betrokkene heeft recht op inzage van gegevens die door Krekkers aangaande hem verwerkt worden. 

 

Verbetering, aanvulling, verwijdering 

Elke betrokkene heeft recht op verbetering, aanvuling dan wel verwijdering van gegevens die op hem 

betrekking hebben, voor zover die onjuist, onvolledig dan wel niet in overeenstemming zijn met artikel 7 

van dit reglement. 

 

Intrekken toestemming 

Als de verwerking van een of meer persoonsgegevens gebaseerd is op een eerder door betrokkenen 

gegeven toestemming, kan de betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger deze toestemming altijd 

weer intrekken. Deze intrekking tast de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen echter niet aan. 

 

 

14. Transparantie 

 

Krekkers informeert de betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens middels een 

privacyverklaring op de website van de club. Naar deze privacyverklaring wordt verwezen op het jaarlijks in 

te vullen aanmeldingsformulier. 

 

In deze privacyverklaring komen in elk geval de volgende punten aan bod: 

a. de wijze waarop en met wie binnen de vereniging gecommuniceerd kan worden inzake de 

verwerking van persoonsgegevens; 

b. een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden; 

c. de doeleinden van de verwerking van deze persoonsgegevens; 

d. de vrijwilligheid dan wel verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens aan de vereniging; 

e. de bewaartermijnen van persoonsgegevens 

f. het recht op inzage; 

g. het recht op het intrekken van toestemming; 

h. het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

15. Slotbepaling 

 

Dit reglement wordt aangehaald als het privacyreglement van Krekkers en treedt in werking na 

instemming van de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2018. 

 

 


