
 

 

  
 
 

 
 
Aan  : alle leden en/of verzorgers van leden van VV Pollux 
Betreft : Privacy Wetgeving 2018  
 
 

Oldenzaal, 1 juli 2018 
 
 
Geacht lid van VV Pollux en/of ouder(s) of verzorger(s) van een lid van VV Pollux, 
 
Als VV Pollux willen wij graag voldoen aan de nieuwe AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) wetgeving die per 25 mei 2018 is ingegaan. 
 
In deze brief willen wij u laten weten hoe wij omgaan met uw NAW-gegevens en waar wij ze voor 
gebruiken. De belangrijkste wijziging in deze nieuwe wet is dat wij als vereniging 
aantoonbaar moeten kunnen maken dat wij toestemming hebben om uw gegevens te 
verzamelen. Voor ouder(s) en of verzorger(s) van onze leden jonger dan 18 jaar geldt deze 
toestemming voor uw kind ook.  
 
Welke gegevens verzamelen wij:  

1. NAW-gegevens, vaste en mobiele telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadressen en 
bankrekeningnummer. 

2. Foto’s tijdens sportevenementen en activiteiten van VV Pollux. 
3. Teamfoto’s 

 
Waarom verzamelen wij deze informatie: 
VV Pollux verzamelt deze informatie zodat wij u als lid of ouders/verzorgers van leden zo goed 
mogelijk van informatie kunnen voorzien. Hieronder volgt een opsomming: 

• NAW-gegevens en geboortedatum zijn noodzakelijk om u of uw kind in te schrijven bij VV 
Pollux en de Nevobo. 

• Het e-mailadres gebruiken wij voor de mailing van de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bevat 
allerlei informatie omtrent het reilen en zeilen van VV Pollux t.b.v. leden, ouders, trainers en 
vrijwilligers. 

• De geboortedatum is noodzakelijk voor een juiste indeling van de teams. 

• Het bankrekeningnummer is noodzakelijk voor de incasso van de contributie, kleding-
bijdrage en Nevobo bijdrage. 

• Jaarlijks worden uw gegevens of de gegevens van uw kind gedeeld met de rest van de 
teamleden. Het betreft dan: relatienummmer NeVoBo, naam teamlid, telefoonnummers en 
e-mailadres.  

• Het mobiele telefoonnummer gebruiken wij om de Whatsapp groepen mee op te zetten 
zodat wij belangrijke informatie over de training, wedstrijden en vereniging snel kunnen 
delen met de Team Contact Personen. Deze Team Contact Personen kunnen deze 
informatie dan weer snel delen met de leden of ouders van leden van het team. 

• Foto’s van evenementen kunnen worden gebruikt om te tonen op onze website, Facebook 
en Instagram. 

• Teamfoto’s worden geplaatst op onze website. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Hoe verzamelen we deze gegevens:  

• Tijdens de aanmelding via het inschrijfformulier. 

• Tijdens verschillende evenementen. Dit betreft dan met name foto’s. 
 
Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld: 
De gegevens worden opgeslagen in: 

• Sportlink: Sportlink is ons programma waarin wij de administratieve gegevens bewaren.  
Het wordt gebruikt voor de ledenadministratie, contributie-inning en boekhouding. 

• De cloud in een DropBox account. 
 
De administratieve gegevens zoals NAW, geboortedatum worden gedeeld met de NeVoBo.  
Dit in verband met de inschrijving als bondslid. 
 
De gegevens van onze recreanten (de vrijetijd-spelers) worden niet gedeeld. 
 
Al onze vrijwilligers zijn volgens het privacyreglement verplicht tot geheimhouding. 
 
Tevens zullen wij uw gegevens niet met derden delen voor eventuele commerciële doeleinden. 
 
Wij hebben aantoonbaar uw toestemming nodig!  
Om u als lid in de toekomst ook dezelfde service te kunnen geven als die u van ons gewend bent 
hebben wij uw gegevens nodig, in zoverre verandert er dus helemaal niets. 
 
Maar om deze gegevens te bewaren en te verzamelen is het noodzakelijk om uw toestemming te 
krijgen. 
 

• Via onderstaande antwoordstrook vragen wij u uw gegevens in te vullen waarbij wij u 
nogmaals om toestemming zullen vragen voor het verzamelen van uw gegevens. 

• VV Pollux zal deze formulieren documenteren en archiveren zodat bij een eventuele 
controle door de Autoriteit Persoonsgegevens kan worden aangetoond dat wij conform de 
wettelijke richtlijnen handelen. 

 
Indien u wilt dat wij uw gegevens uit onze administratie verwijderen, stuurt u dan een mail naar 
secretariaat@vvpollux.nl 
 
3 Maanden na opzegging van uw lidmaatschap worden uw gegevens automatisch verwijderd, als 
aan alle wederzijdse verplichtingen is voldaan. 
 
Verdere informatie hierover kunt u teruglezen in onze privacyverklaring, die u ook op de website 
van VV Pollux terug kunt vinden.  
 
Bestuur VV Pollux 
Yuri Liebrand, George Steenbekke, Rob Schepers, Katja Wiebe 
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Toestemmingsformulier inzake AVG WETGEVING 
 

Naam lid 
 
 

Adres en  
huisnummer 
 

Postcode en 
woonplaats 
 

Telefoon- 
nummer 
 

 
06-nummer speler 
 
 
06-nummer ouders 
 

 
Email adres speler 
 
 
Email adres ouder(s) 
 

Spelend in team 
(seizoen ‘18-‘19) 
 

 
Hiermee verklaar ik accoord te gaan met genoemde voorwaarden in de brief van 1 juli betreffende 
de privacyverklaring van VV Pollux. Tevens ben ik op de hoogte van de Privacyverklaring van VV 
Pollux. 
 
 
 
 
Handtekening lid     Handtekening ouder/verzorger  
 
 
Datum :  
 
Inleveren bij de secretaris, Kamperfoelie 35.  
Het document kan ook gescand en gemaild worden naar secretariaat@vvpollux.nl.  
Een duidelijke foto van het document mag ook gemaild worden. 
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