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Voetbalvereniging Baarlo hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van leden, donateurs, 
vrijwilligers, leveranciers en sponsoren. Met dit Privacybeleid 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. 
Voetbalvereniging Baarlo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
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 Privacybeleid; 

• Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor 

de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• 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 Voetbalvereniging Baarlo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na 
het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te 
nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 
 
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Voetbalvereniging Baarlo je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.  
In het kader van de activiteiten die VV Baarlo uitvoert, verzamelt en verwerkt VV Baarlo de persoonsgegevens 
van de relatie: 
 
1. Wanneer desbetreffend persoon lid van VV Baarlo is/wordt: 

a) Voor het verwerken van de contributie en andere betalingen. 
b) Voor het informeren over teamindelingen, competitie-indelingen en wijzigingen 
c) Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen en vergaderingen 
d) Voor de inschrijving bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) 
e) Het vaststellen van lidmaatschapsjubilea 

 
2. Wanneer desbetreffend persoon vrijwilliger van VV Baarlo is/wordt: 

a) Voor het eventueel uitbetalen van vrijwilligersvergoeding of onkosten. 
b) Voor het informeren over werkroosters 
c) Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen en vergaderingen. 
e) Voor de inschrijving bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) 

 
3. Wanneer desbetreffend persoon werknemer van VV Baarlo is/wordt: 

a) Voor het eventueel uitbetalen van loon of onkosten. 
b) Voor het informeren over werkroosters. 
c) Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen en vergaderingen. 
d) Voor de inschrijving bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) 

 
4. Wanneer de desbetreffende persoon sponsor van VV Baarlo is/wordt: 

a) Voor het verwerken van sponsorbedragen. 
b) Voor het verlengen of uitbreiden van sponsorovereenkomsten. 
c) Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen en vergaderingen. 
d) Voor het vervaardigen van sponsormateriaal. Dit is de enige uitzondering waar de gegevens van de    

relatie met onze sponsormateriaalleverancier uitgewisseld wordt, na het tekenen van de 
sponsorovereenkomst. 

 
5. Wanneer desbetreffende persoon leverancier van VV Baarlo is/wordt: 

a) Voor het eventueel uitbetalen van afgenomen diensten door VV Baarlo 
b) Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen en vergaderingen. 

 
6. Wanneer de desbetreffende persoon mogelijk lid wordt van VV Baarlo: 

a) Voor het onderhouden van het contact tot het moment dat je lid wordt of ervan afziet. 



 
7. Wanneer desbetreffende persoon deelneemt aan een evenement c.q. het evenement bezoekt dat 
georganiseerd wordt door VV Baarlo: 

a) Voor het verwerken van de geldelijke bijdrage 
b) Voor het informeren over het evenement 
c) Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen en vergaderingen. 

 
8. Wanneer desbetreffende persoon contact opneemt met VV Baarlo via email, Facebook, Twitter of andere    

social media: voor het onderhouden van het contact. 
 
LET OP: sponsors en leveranciers als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te herleiden 
zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn. Voor transparantie en voor minimalisatie van gegevensver-
werking is dit wel meegenomen in het privacybeleid. 
 
Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 
In onderstaande tabel zijn de persoonsgegevens opgenomen die we als vereniging vastleggen. 
V: verplicht, O : optioneel,  : niet van toepassing 
 

Persoonsgegevens (Aspirant) 
Lid 

Vrijwilliger Werknemer Sponsor Leverancier Deelnemer 
Evenement 

Bezoeker 
Evenement 

Relatiecode KNVB V V V - - - - 

Voorletters V V V O - V O 

Voornaam V V V O - V O 

Tussenvoegsel V V V O - V O 

Achternaam V V V O - V O 

Postcode V V V V V O - 

Straatnaam V V V V V O - 
Huisnummer V V V V V O - 
Woonplaats V V V V V O - 
Land V V V V - - - 
Nationaliteit - - - - - - - 
Geslacht V V V O - O - 
Geboortedatum V V V - - O - 
Geboorteplaats O O O - - O - 
Geboorteland O O O - - - - 
Overlijdensdatum O O O - - - - 
E-mailadres V V V V V V - 
E-mail 
ouder/verzorger 

O O O - - O - 

Telefoonnummer V V V V V V - 
Telefoonnummer 
ouder/verzorger 

O O O - - O - 

Fax - - - O O - - 
Mobiel tel.nummer O O O V V V - 
       - 
BSN-nummer - - V - - - - 
Kopie ID - - V - - - - 
Legitimatienummer V O V - - - - 
Pasfoto V V V - - - - 
Bankgegevens V V V V V O - 
Betaalgegevens V V V V V O - 
IBAN Nummer V V V V V O - 
Salarisgegevens - - V - - - - 
       - 
Aanvang 
lidmaatschap 

V V V - - - - 

Afmelddatum lid V V V - - - - 
Diploma’s 
(incl. EHBO/BHV) 

V V V - - - - 

Overtreding normen V V V - - - - 
Laatste 
huldigingsdatum 

O O O - - - - 

Tuchthistorie V V V - - - - 
Spelershistorie V V V - - - - 
Vrijwilligers- 
activiteiten 

O O O - - - - 

Verenigings- en 
bondsfuncties 

O O O - - - - 



 
Grondslag voor de persoonsgegevens die worden verwerkt? 
Persoonsgegevens van leden, donateurs, vrijwilligers, leveranciers en sponsoren worden door Voetbalvereniging 
Baarlo verwerkt op basis van de volgende grondslag: 
 

• Het lidmaatschap 

• De arbeidsovereenkomst 

• Mondelinge of schriftelijke opdracht voor diensten of goederen;; 

 
Door wie worden persoonsgegevens verwerkt? 
De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door de vrijwilligers en werknemers die dat nodig 
hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie. Bijvoorbeeld: de penningmeester mag gebruikmaken van het 
rekeningnummer om contributie te heffen. De trainer van een team mag hier geen gebruik van maken, en heeft 
dan ook geen toegang tot dit gegeven. 
Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor ze nodig zijn. 
 
Administraties/Systemen 
Voetbalvereniging Baarlo voert een aantal administraties om de voetbalclub draaiende te houden. Hierbij minima-
liseren we de persoonsgegevens in het systeem, maar voldoende om een goede administratie te kunnen voeren. 
 

Administratie/Systeem 

Aanmeldingsformulier lid / leider 

Inventarisatieformulier 

Aanmeldingsformulier Vrienden van VV Baarlo 

Sportlink / Google Drive / Voetbal.nl 

Jeugdledenboekje 

Wedstrijdzaken.nl 

VV Baarlo Site 

Financiële administratie 

Media TV 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website, formulier of ander document staat . Mocht u 
hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van 
het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar secretaris@vvbaarlo.nl. 
 
In specifieke gevallen kunnen er dieet of medische gegevens gevraagd worden voor het uitoefenen van de sport 
of deelname aan een activiteit. Deze gegevens zullen niet worden bewaard. 
 
E-mail 
Voetbalvereniging Baarlo verstuurt nieuwsbrieven via e-mail om personen te informeren over de ontwikkelingen 
binnen de voetbalclub. Daarnaast worden e-mails verstuurd om evenementen aan te kondigen zoals clubacties, 
nieuwjaarsborrel, het vrijwilligersfeest, etc.. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van email 
intrekken door de afmeldlink in de e-mail te gebruiken (indien aanwezig) of door te antwoorden op de email. 
 
Fotoprotocol 
Gedurende wedstrijden, toernooien, en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door 
onze huis-/wedstrijdfotograaf of cameraman. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website van 
Voetbalvereniging Baarlo of social media terechtkomen. VV Baarlo hanteert daarvoor een eigen apart 
fotoprotocol met nadere regels en details voor foto’s en video’s, ook terug te vinden op onze website. 
 
Voetbalvereniging Baarlo heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst 
zijn op social media. Indien je van mening bent dat Voetbalvereniging Baarlo hier een rol in speelt of kan spelen 
om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met VV Baarlo via secretaris@vvbaarlo.nl 
met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. VV Baarlo zal hier dan advies geven of helpen om 
het materiaal te verwijderen.  
 
Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin 
heeft VV Baarlo geen verantwoordelijkheid, tenzij door VV Baarlo zelf geplaatst. 
 
Recht van verzet 
Indien je in het geheel geen prijs stelt op nieuwsbrieven of aankondigingen van evenementen, stuur dan een e 
mail naar secretaris@vvbaarlo.nl met de beschrijving welke informatie je niet meer wil ontvangen. Indien je 
informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wil je gegevens wijzigen, neem dan 
contact op met de ledenadministratie ( ledenadmvvbaarlo@outlook.com ). 
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Social media 
VV Baarlo gaat zo de vereniging dat nodig acht of wenselijk vindt, via het web en (eigen) social media kanalen, in 
dialoog met leden, vrijwilligers, gebruikers van apps en bezoekers van de website. Het doel is dan om nuttige en 
relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. VV 
Baarlo volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. 
Hierbij spant VV Baarlo zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of er 
proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. VV Baarlo behoudt 
zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk 
reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. 
 
Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op 
opmerkingen, VV Baarlo (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met 
dit privacybeleid verwerkt. VV Baarlo is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door 
andere deelnemers aan haar social media kanalen of de content op haar social media kanalen. Indien de relatie 
vragen of opmerkingen heeft, kan de relatie contact opnemen met VV Baarlo via mail secretaris@vvbaarlo.nl. 
 
Communicatiemiddelen gebruikt door vrijwilligers/werknemers 
Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen VV Baarlo, kan de desbetreffende vrijwilliger/werknemer 
gebruikmaken van communicatiemiddelen waarop VV Baarlo geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen 
worden verstaan: emails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook en Twitter,telefoonge-
sprekken, et cetera. De vrijwilligers en werknemers dienen zich te houden aan dit privacybeleid. 
Voorbeelden van communicatie via WhatsApp: een leider die alle ouders en kinderen in een groepsapp toevoegt, 
of de scheidsrechtercoördinator die alle scheidsrechters in een groepsapp toevoegt. 
 
Website van VV Baarlo en andere websites 
Op de website van VV Baarlo tref je (mogelijk) een aantal links aan naar andere websites. VV Baarlo draagt 
echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens, tenzij het een 
leverancier van VV Baarlo is. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt. 
De volgende website valt onder verantwoording van VV Baarlo: www.vvbaarlo.nl. 
 
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. 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. 
 
Binnen de EU 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 
 
Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien 
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Bewaartermijn 
VV Baarlo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt 
dan wel op grond van de wet is vereist. Uw persoonsgegevens worden door Voetbalvereniging Baarlo 
opgeslagen voor de periode: 

 
• Bij leden vanaf aanmelding als lid tot maximaal1 jaar na opzeggen van lidmaatschap. De financiële 

administratie tot maximaal 7 jaar na opzeggen van lidmaatschap. 

• Bij donateurs gelijk bij afmelding of direct na voetbalseizoen als er geen vrijwillige bijdrage is betaald. 

• Bij vrijwilligers, die geen lid zijn, gelijk bij afmelding. 

• Bij leveranciers en sponsoren zolang de overeenkomst loopt. 

 
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 Voetbalvereniging Baarlo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 

aan geheimhouding daarvan. 

• We gebruiken voor toegang tot al onze systemen gebruikersnamen én wachtwoorden; 
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• We maken gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall; 

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 

incidenten; 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

• Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

 
Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke 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 kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  
 
Indien U heeft aangegeven dat wij uw gegevens mogen verwerken of op basis van een door u gegeven 
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt dit melden via 
secretaris@vvbaarlo.nl. 
 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben 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. 
 
Wijzigingen privacybeleid 
VV Baarlo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren je dan 
ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien VV Baarlo een belangrijke 
wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop VV Baarlo de persoonsgegevens verwerkt, dan 
maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website of op social media. 
 
Verantwoording 
Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacybeleid is het bestuur van VV Baarlo verantwoordelijk. 
 
Vragen 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 
 

Contact privacybeleid : secretaris@vvbaarlo.nl. 
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