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Privacy Beleid c.k.v. VEO 

 

VEO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen 

we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. VEO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in 

ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren. 

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het 

doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons 

wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

 

Met welke doelen verwerken wij uw gegevens 
VEO is een korfbalvereniging, die met veel teams (jong en oud) deelneemt aan de KNKV-competitie. 
Daarnaast heeft de vereniging gezelligheid hoog in het vaandel en organiseert VEO diverse 
nevenactiviteiten (bijv. feesten, kampen, Hemelvaarttoernooi, Avondvierdaagse). Voor deze variëteit 
aan activiteiten zijn naast inzet van de leden, vrijwilligers en sponsors onmisbaar. 

 

Groepen binnen de vereniging 
Door bovenstaande doelen/ activiteiten kent de vereniging verschillende categorieën mensen, 
waarvan persoonsgegevens verwerkt zullen moeten worden: spelende leden, kaderleden, 
buitengewone leden, ereleden, Vrienden van VEO, sponsors en vrijwilligers. 
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Wie werken met uw gegevens 
Het secretariaat van het bestuur is het centrale punt van de administratie van de vereniging. Het 
secretariaat wordt ondersteund door een ledenadministrateur. Privacy coördinatie is belegd bij het 
secretariaat. 

De penningmeester alsmede de financieel administrateur dragen zorg voor inning van contributies, 
overige facturering en betalingen. 

Binnen het bestuur is een vrijwilligerscoördinator actief, die vrijwilligers voor diverse functies binnen 
de vereniging aanzoekt. 

Binnen het bestuur is een lid belast met de portefeuille communicatie, deze verzorgt communicatie 
binnen de vereniging, maar ook extern. 

De technische commissies van VEO dragen zorg voor een teamindeling. Deze commissies worden 
ondersteund door wedstrijdsecretariaten, die als taak hebben teams compleet hun wedstrijden te 
laten spelen, maar ook door een scheidsrechters coördinator, die zorgt voor arbitrage tijdens 
wedstrijden. 

Eenieder die binnen onze vereniging betrokken is bij gegevensverwerking is gehouden aan 
geheimhouding. 

 

Hoe vragen wij gegevens van u 
Wanneer u lid wordt, vragen wij u (of bij jeugdleden de wettelijk vertegenwoordiger) met het oog op 
bovenstaande doelen ons een aantal gegevens te verstrekken in het aanmeldingsformulier. 

In het aanmeldingsformulier vragen wij ook uw toestemming bovenstaande gegevens te mogen 

verwerken en verwijzen wij naar dit document. 

Indien u zich buiten de competitiekaders als vrijwilliger voor VEO wil gaan inzetten, of de vereniging 

als sponsor of Vriend van VEO gaat steunen, dan vragen wij eveneens een informatieformulier voor 

ons in te vullen. 

 

Om welke gegevens gaat het? 
Wij onderscheiden twee clusters van gegevens: Verwerking van persoonsgegevens van personen, die 

op enige wijze deelnemen aan de competitie van het KNKV én verwerking van persoonsgegevens van 

personen, die niet deelnemen aan de competitie van het KNKV: 
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Verwerking van persoonsgegevens van personen, die op enige wijze deelnemen 
aan de competitie van het KNKV 
 

Dit betreft met name spelers/ speelsters, trainers/ coaches en scheidsrechters. In 
verenigingsterminologie kunnen dit zijn: spelende-, ere-, buitengewone- en kaderleden. 

 

Persoonsgegevens van mensen die op enige wijze deelnemen aan de competitie van het KNKV 
worden door VEO verwerkt met de volgende doelstelling(en): 

- Voldoen aan de regelgeving van het KNKV ten behoeve van competitiedeelname. 
- Interne communicatie ten behoeve van wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten. 
- Samenstellen van teams in het algemeen, maar ook de wekelijkse opstellingen. 
- Scheidsrechters aanwijzing voor wedstrijden. 
- Innen van contributies en eventuele andere facturering. 

 

Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is: 

- Inschrijvingsformulier bij aanmelding. 

 

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan VEO de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Uw naam, adres, postcode, woonplaats, bankrekening en contactgegevens (e-mail, 
telefoonnummer) om contact te kunnen onderhouden betreffende opstellingen en u de 
contributie of andere facturering te kunnen doen toekomen.  

- Uw geboortedatum hebben wij nodig om tot een juiste teamindeling te kunnen komen (deze 
indeling gebeurt met name in de jeugd in leeftijdscategorieën).  

- Uw geslacht, foto en geboortedatum hebben wij nodig om u te kunnen inschrijven voor de 
competitie. Uw geslacht vragen wij, omdat korfbal een gemengde sport is met een aantal 
restricties ten aanzien van aantallen vrouwen en mannen in een team. Het KNKV verlangt 
een foto op de digitale spelerskaart teneinde evenwichtige opstellingen te borgen/ fraude te 
voorkomen. 

 

Uw persoonsgegevens worden door VEO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men lid van VEO is. 
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Verwerking van persoonsgegevens van personen, die niet deelnemen aan de 
competitie van het KNKV 

 

Dit betreft buitengewone- en ereleden, vrijwilligers, Vrienden van VEO en sponsors. 

 

Persoonsgegevens van mensen die niet deelnemen aan de competitie van het KNKV worden door 
VEO verwerkt met de volgende doelstelling(en): 

- Interne communicatie ten behoeve van activiteiten en informeren over wedstrijden. 
- Innen van bijdragen ten goede van de vereniging en eventuele andere facturering. 

 

Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is: 

- Verstrekking van gegevens bij aanmelding als vrijwilliger, Vriend van VEO, sponsor of 
lidmaatschap. 

 

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan VEO de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Naam, adres, postcode, woonplaats, bankrekening en contactgegevens (e-mail, 
telefoonnummer) om contact te kunnen onderhouden, informatie te kunnen verstrekken, 
alsmede bijdragen te kunnen innen of andere facturering te kunnen doen toekomen.  

- In het geval van sponsors zal VEO ook websitegegevens vragen teneinde de naam van de 
betreffende sponsor te kunnen uitdragen. 

 

Uw persoonsgegevens worden door VEO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat betrokkene actief is voor/ een bijdrage levert aan VEO. 
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Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij (Sportlink) voor: 

- Het verzorgen van de ledenadministratie; 

- Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

- Het realiseren van nieuwsbrieven, uitnodigingen en groepsberichten. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 

zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 

derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) 

als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 
VEO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent op dit moment, dat na beëindiging 

van het lidmaatschap uw gegevens in de ledenadministratie niet langer dat twee jaar bewaard 

blijven. Voor de financiële administratie is dit gebonden aan de fiscale regelgeving en mogen 

gegevens maximaal 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard blijven. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 

maatregelen genomen; 

- Alle personen die namens VEO van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 

geheimhouding daarvan. 

- Ons basissysteem ‘Sportlink’ maakt gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord. 

- Binnen het systeem van ‘Sportlink’ worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om 

deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

- We evalueren regelmatig onze maatregelen; 

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 
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Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen 

hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 

hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte 

gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. 

Als wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming 

hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct 

contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg 

vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is 

de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan 

contact met ons op? 

Contactgegevens c.k.v. VEO 
Postadres:  
Krooneendstraat 30, 2492 NG Den Haag. 

Bezoekadres/ veld:  
Groene Zoom 4B, 2491 EH Den Haag 
Tel: 070-3861273 
E-mail: secretariaat@veokorfbal.nl  

 

 

(Den Haag, 19-5-2018) 
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