
 

AVG verklaring
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat HV Reehorst het AVG-programma heeft doorlopen en dat HV
Reehorst zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft HV Reehorst kennis
over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de
wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door HV Reehorst zijn te vinden op de volgende pagina('s) van
deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 6-4-2018,

door Stichting AVG voor Verenigingen

gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.



Door HV Reehorst is verklaard dat:

De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:

Lidmaatschap 

Persoonsgegevens NAWTE + geboorte datum

Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;

Verwerking door
wie 

Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Ledenregistratie om te voldoen aan het meespelen in competitieverband van het Nederlands Handbal Verbond
Ledenregistratie voor het volgen van trainingen binnen-en buiten competitieverband Ledenregistratie als vrijwilliger
voor verschillende werkzaamheden binnen de vereniging (bestuur, trainer/coach/begeleider, kantinemedewerker)
Stakeholder-/lobbycontacten, donateur en geïnteresseerde 

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn;

Verwerkingen Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten;

Verwerking door wie Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 jaar.

Sponsoren die de vereniging financieel of op andere wijze ondersteunen Belangenbehartigers voor de vereniging
(sportondersteuning, verhuurder, media)
Vrijwilligers 

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst Vrijwilligersovereenkomst;

Verwerkingen Informatieverstrekking;

Verwerking door
wie 

Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Alle vrijwilligers zijn tevens lid van de vereniging (zie onder lidmaatschap)
Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.) 

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een
nieuwsbrief;

Verwerkingen Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de vereniging en/of
producten/diensten;

Verwerking door
wie 

Afdeling marketing/communicatie;

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de vereniging of haar
diensten/producten.

Alle geregistreerde leden (zie onder lidmaatschap) en relaties (zie onder stakeholder) ontvangen digitale informatie
over de vereniging middels het digitale clubblad en sport-gerelateerde uitnodigingen

De vereniging verklaart verder:

Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.

De privacy policy is op onze website toegankelijk onder de rubriek algemeen.

Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin
persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.

In het aanmeldingsformulier wordt duidelijk aangegeven waar op de website de privacy policy staat.

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen



verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze
hebben gekregen.

Wij laten op dit moment niet door een derde partij mailings of andere informatie verzorgen. Wij werken voor onze
registratie van al onze leden wel met Sportlink, doch dat wordt geheel in eigen beheer verwerkt. Uitwisseling van deze
gegevens geschiedt wel naar de scheidsrechter die moet controleren of de naam van de speler wel overeenkomt met
de hieraan gekoppelde foto. Met het Nederlands Handbal Verbond hebben wij wel een verwerkersovereenkomst .

Meerder personen binnen onze vereniging maken gebruik van het registratieprogramma Sportlink; dit is een interactief
programma, waarvan de backups door Sportlink worden gemaakt. Eveneens beheren meerdere personen onze website;
ook deze werkt interactief en worden de backups gemaakt door de internetprovider. Alle gebruikers zullen wij
benaderen over de toepassing van de juist antivirussoftware.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware
waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen
en te installeren.

Zowel v.w.b. Sportlink als onze website worden de backups gemaakt door de betreffende providers

Wij als vereniging hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen back-up.

Onze vereniging heeft geen enkele connectie buiten de EU

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.

Indien een persoon het lidmaatschap van onze vereniging opzegt, worden de persoonsgegevens verplaatst naar een
afzonderlijk bestand in Sportlink (oud-leden). Ook van oud-leden van voor de invoering van Sportlink hebben wij nog de
persoonsgegevens.

Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:

Via het registratieprogramma Sportlink kan alleen de beheerder vrijwilligers autorisatie geven tot de toegang van dit
programma. Hierbij kan de beheerder bepaalde toegangen weigeren. Via de autorisatie wordt ook een gebruikersnaam
en toegangscode aangemaakt.

Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Wij hebben een autorisatie procedure voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens.

Wij hebben medewerkers opgeleid en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.

De beheerder van het registratieprogramma Sportlink kent aan de gebruikers gebruikersnamen en toegangscodes toe.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.

Via een Excel programma zijn de persoonsgegevens bewaard van oud-leden; deze programma's staan op de individuele
PC's van de geautoriseerde gebruikers.

Wij als vereniging hebben niet alle papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot
en grendel.

Wij sturen ons verenigingsblad digitaal aan al onze leden en relaties (hierin zijn advertenties van sponsoren
opgenomen). Belangrijke uitnodigingen voor wedstrijden of verenigings-evenementen sturen wij eveneens digitaal naar
dezelfde groepen. Bij de verzending nemen wij in een onderschrift op dat de ontvanger kan aangeven dat hij of zij geen
prijs meer stelt op het ontvangen van dergelijke mailings.

Wij als verenigingen vragen vooraf geen toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct markering.

Bij de aanmelding als lid, moet een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger het aanmeldingsformulier
ondertekenen. Voor het verzenden van interne mailings wordt deze toestemming niet opnieuw gevraagd; ouders
kunnen wel via het onderschrift aangeven dat zij geen prijs stellen op verdere toezending aan hun minderjarigen.

Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Aldus verklaard door:

Naam vereniging: Handbalvereniging Reehorst

Naam persoon: Theo Bouwmeister

Plaats: Ede



Datum: 6 april 2018


