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Dit is een privacyverklaring van Volleybalvereniging Flash Veedam gevestigd in Veendam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer 40037692. Flash Veendam is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring.  
 
Bewust of onbewust deelt iedereen persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw 
persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel dan gerust je vraag 
per email aan: bestuur@flashveendam.nl 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken  
In de onderstaande tabel kun je  snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij jouw persoonsgegevens verzamelen, hoe lang wij deze 
bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  
Volleybalvereniging Flash Veendam verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je een lidmaatschap met onze vereniging bent aangegaan en/of 
omdat jij deze zelf aan ons verstrekt hebt.  
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Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

 
Register: 

Doel: Beheer door Betrokkenen Persoonsgevens Betrokken systemen  Ontvangers  

Inschrijving nieuw 
lid 

Ledenadministratie Nieuwe leden Voornaam 
Achternaam 
Woonplaats 
Adres 
E-mailadres 
Telefoonnr 
Mobiele nr  
IBAN 
Lidnummer 
Geboortedatum 

Sportlink 
(ledenadministratie) 
 

Nevobo 

Incasso betaling 
contributie 

Penningmeester Alle betalende 
leden 

IBAN 
Voornaam 
Achternaam 
E-mailadres 

Sportlink 
Online boekhouding 
 

 

Informatie voor 
leden 

Activiteitencommissie 
Technische commissie 

Alle leden Voornaam 
Achternaam 
E-mailadres 
 

Sportlink  

Nieuwsbrief Secretaris Alle leden en 
sponsors 

Voornaam 
Achternaam 
E-mailadres 
 

Sportlink 
Mailchimp 
 

 

Inschrijving  
nieuwe sponsors 

Sponsorcommissie Nieuwe 
sponsors 

Naam 
Bedrijf 
Adres 
Woonplaats 
E-mailadres 
IBAN 
 

Sportlink  

Facturen 
sponsors 

Penningmeester Sponsors Naam 
Bedrijf 
Adres 
Woonplaats 
E-mailadres 
IBAN 
 

Sportlink 
Online boekhouding 

 

Jeugdweekend 
  

Voorzitter Ac 
commissie  

Jeugdlid dat 
mee gaat op 
jeugdweekend 

Naam 
Adres 
Postcode + 
woonplaats 
Telnr thuisblijver 
Zorgverzekering+nr 
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Huisarts 
E-mailadres  
Allergieën  

Betaling van 
Trainers  

Penningmeester Trainers  Naam 
Adres 
Woonplaats 
Geb datum 
IBAN 
Mobielnr  
lidnummer 

   

Om onze digitale 
dienstverlening te 
verbeteren 

Web beheerder 
Analytics tools 

     

Commissieleden    Naam 
Adres 
Email 
Mobile telefoonnum 

   

       

 
 

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  
Volleybalvereniging Flash Veendam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 Het registreren en administreren van jouw lidmaatschap van de vereniging. 

 Het afhandelen van jouw betaling per incasso. 

 Verzenden van onze nieuwsbrief en/of relevante ledeninformatie.  

 Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of te kunnen reageren op verzoeken 
van door jou ingevulde contactformulieren van de website. 

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  
Volleybalvereniging Flash Veendam bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw 
gegevens worden verzameld.  
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  
 
Soort gegevens Bewaartermijn Reden  
NAW/Persoonsgegevens 1 jaar na einde lidmaatschap Ledenadministratie/Nieuwsbrieven  
Financiële gegevens 7 jaar Wettelijke bewaarplicht. 
Jeugdweekend persoonsgegevens worden verwijderd na het weekend.  
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  
Onze website en/of ledenadministratie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze 
toestemming hebben van ouders of voogd.  
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij 
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als jij er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact 
met ons op via bestuur@flashveendam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.  
 
 
Delen van persoonsgegevens aan derden  
Zonder jouw toestemming verstrekt Volleybalvereniging Flash Veedam je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de Overeenkomst die de Volleybalvereniging Flash Veendam met jou heeft, tenzij Volleybalvereniging Flash Veendam wettelijk 
verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel aan het begin van de privacyverklaring tref je een overzicht 
aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.  
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.  
Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van jouw persoonsgegevens.   
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van jouw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op 
de verwerking van jouw  persoonsgegevens sturen naar bestuur@flashveendam.nl 
Indien je  kiest voor het verwijderen van jouw  gegevens uit onze administratie zijn wij genoodzaakt jouw lidmaatschap met de vereniging per 
omgaande te beëindigen. Dit ontslaat je echter niet van eventuele nog te betalen lidmaatschapsgelden.  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te 
sturen.  
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart of op een andere manier onleesbaar. Dit ter bescherming van jouw privacy.  
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.  
 

mailto:bestuur@flashveendam.nl
mailto:bestuur@flashveendam.nl
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  
Volleybalvereniging Flash Veendam neemt de bescherming van jouw persoonlijke gegevens serieus en neemt voldoende en passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De personen 
die inzicht hebben in jouw persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens 
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via bestuur@flashveendam.nl 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  
 
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet 
of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die 
daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je  ingelogd kan blijven op een website of dat jouw 
voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website en welke 
pagina’s door bezoekers worden bekeken.  
Je  kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van jouw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze 
website. 
 
Links naar andere websites 
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van 
Volleybalvereniging Flash Veendam. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Volleybalvereniging Flash Veendam raadt 
je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  
 
Beveiliging van onze website  
De website van Volleybalvereniging Flash Veendam,  https://flashveendam.nl is voorzien van een SSL beveiligingscertificaat (het ‘groene slotje’ 
in je web browser) waardoor je er zeker van kunt zijn dat eventuele ingevulde web- en of reactieformulieren met jouw persoonlijke gegevens 
niet door anderen dan medewerkers van de vereniging ingezien en verwerkt kunnen worden.  
 
Contactgegevens 
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of Volleybalvereniging Flash Veendam wilt verzoeken tot inzage, 
correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact open nemen via bestuur@flashveendam.nl  
 
 
 
 
 

mailto:bestuur@flashveendam.nl
mailto:bestuur@flashveendam.nl
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Wijzigingen Privacyverklaring 
Volleybalvereniging Flash Veendam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient 
aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. 
 

Gegevensverwerking op Website, Facebook en Instagram  
De informatie die Volleybalvereniging Flash Veendam op de website vermeldt zijn bedoeld als informatievoorziening voor nieuwe leden, 
huidige leden, hun ouders en andere belangstellenden. 
We informeren over de basiszaken van de vereniging, zoals contributie, onze trainingstijden, onze huisvestiging, evenementen van   binnen 
en buiten de vereniging, wedstrijden en wedstrijdverslagen en belangrijke informatie vanuit bestuur en/of commissies.  
Wij vinden het belangrijk dat wij middels onze informatie zoveel mogelijk kunnen laten zien wat er zoal gaande is in de vereniging.  
 
Wij informeren middels de volgende kanalen: 

 Algemene informatie over de vereniging via tekst zoals te vinden op deze website.  

 Illustraties via foto’s van evenementen die de vereniging organiseert. Te denken valt aan evenementen, activiteiten en wedstrijden .  

 Illustraties via foto’s en tekst van evenementen die georganiseerd worden voor de leden van de vereniging. Hierbij valt te de nken 
aan bv. het sinterklaasfeest, jeugdweekend, avondvierdaagse etc.  

 Informatie vanuit commissies en bestuur. 

 Informatie aangeleverd via de Nevobo. 

 Informatie aangeleverd door ‘derden’ voor activiteiten, waar de vereniging aan mee doet. Hierbij valt vooral te denken aan 
evenementen waarbij de vereniging financiële middelen kan binnen halen, zoals supermarkt acties en/of andere acties waaronder 
toernooien.  

 Via onze nieuwsbrief. 

 Onze jaarlijkse ledenvergadering. 

 Via sociaal media zoals Facebook en Instagram.  
 
 
 
Gebruik van beeldmaterialen  
Zoals aangegeven maken wij gebruik van foto’s. Middels foto’s geef je een snelle illustratie over de teams, wedstrijden en activiteiten, maar 
ook hoe leuk de activiteiten bij de vereniging zijn zoals bv een feest. Daarom vragen we alle leden (ouder/voogd) schriftelijke toestemming 
om gebruik te mogen maken van de gemaakte beeldmaterialen.  
 

https://flashveendam.nl/wp-content/uploads/2018/06/Toestemming-voor-foto-en-filmmaterialen.pdf


Privacyverklaring 

Volleybalvereniging Flash Veendam 

 

Dit betekent dat wij op allerlei momenten foto’s kunnen nemen ter illustratie van onze website en/of nieuwsbrief. Wij gaan hi erbij te werk 
volgens het door de vereniging opgestelde protocol gebruik beeldmateriaal. Op onze website kunt je  deze regels lezen onder het tabblad: 
Privacy statement.  
Ondanks dat wij jouw privacy en dat van jullie kinderen zo goed mogelijk middels deze regels bewaken kan het zijn dat je  om welke reden 
dan ook liever niet hebt dat er foto’s van jou of jouw kinderen worden gebruikt. Uiteraard respecteert de vereniging deze keuze.  
Via het  bestuur kun je schriftelijk of via mail bezwaar aangeven. 
 
Zowel ouders, leden als belangstellenden kunnen foto’s aanleveren via de daarvoor bestemde kanalen zoals bestuur  en/of commissies. 
De rechten van de foto’s liggen bij de vereniging. Als je ons een foto aanlevert geef je ons automatisch het recht deze te allen tijde te 
gebruiken. 
Alleen wanneer in de foto een naamsvermelding wordt geplaatst, behoren de rechten aan de in de foto vermelde persoon en/of bedrijf.  
 
 
 
 
 
 

https://flashveendam.nl/wp-content/uploads/2018/06/Protocol-gebruik-beeldmateriaal-Flash-Veendam.pdf

