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Privacyverklaring vv Foarút 

Inleiding 
Voetbalvereniging vv Foarút hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze 
Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij 
omgaan met persoonsgegevens van onze leden, vrijwilligers en sponsoren.  

Onder het begrip persoonsgegevens valt (formele tekst): alle informatie over een geïdentificeerde of 
identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze informatie dient direct of indirect (door middel van herleiding) 
te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon.  

Als voetbalvereniging leggen wij ledeninformatie vast. Dit doen wij bijvoorbeeld omdat wij contributie 
innen, contributie moeten afstaan aan de KNVB maar ook leden willen indelen in teams en 
betrokkenen willen informeren over ontwikkelingen binnen de vereniging, bijvoorbeeld middels de 
website, nieuwsbrieven of via social media. Voor het vastleggen van gegevens en het kunnen 
uitvoeren van bv voornoemde taken beschikt vv Foarút over een aantal systemen en hulpmiddelen 
waarmee ze dit kan uitvoeren. Echter, wij beseffen ook dat door het beschikbaar krijgen van deze 
informatie, vv Foarút over privacygevoelige data beschikt. 

Wij doen er alles aan om iedereen zijn privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens wordt bewust of onbewust met ons gedeeld. Vv Foarút 
spant zich in om zich in alle gevallen te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt 
(lidmaatschap/betrokkenheid bij vv Foarút), deze doelen en type persoonsgegevens zijn 
beschreven in deze Privacyverklaring.  

• Het verwerken van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke wij minimaal 
nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.  

• Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig zijn voor de verwerking van de 
persoonsgegevens.  

• Passende maatregelen hebben genomen en inspanning hebben gedaan om de beveiliging 
van persoonsgegevens zo veel mogelijk te waarborgen.  

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering en 
het laten functioneren van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.  

• Op de hoogte zijn van de rechten omtrent de persoonsgegevens van onze leden, donateurs, 
vrijwilligers, werknemers, sponsoren en leden van de Club van 100, die hierop willen wijzen 
en deze respecteren. 
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Hoe gaat vv Foarút om met jouw persoonsgegevens? 
Jouw gegevens worden nauwkeurig en veilig vastgelegd door vv Foarút. Dit houdt in dat gegevens 
alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en/of voor wie het vanuit hun functie of 
rol binnen de vereniging noodzakelijk is om jouw gegevens in te zien en/of te gebruiken. 

Jouw gegevens worden door vv Foarút niet gebruikt voor doeleinden die buiten het doel van de 
vereniging en het doel en het functioneren van de vereniging omgaan en waarvoor je geen 
toestemming hebt verleend en worden niet verstrekt aan derden zonder jouw toestemming of zonder 
dat de wet of de handhaving daarvan vv Foarút daartoe verplicht. 

Je hebt ten alle tijde recht op inzage in je persoonsgegevens zoals deze zijn vastgelegd bij vv Foarút. 
Je kunt hiervoor een verzoek indienen via secretaris@foarut.nl. 

Verwerking van persoonsgegevens van leden, donateurs en 
vrijwilligers 
Persoonsgegevens van leden, donateurs en vrijwilligers worden door vv Foarút verwerkt ten behoeve 
van de volgende zaken:  

• Administratieve doeleinden (t.b.v. de uitoefening als lid, donateur of vrijwilliger vv Foarút, 
eigen ledenadministratie (Sportlink), aanvragen lidmaatschap KNVB en website. 

• Communicatie over de uitvoering van de uitgangspunten en activiteiten van de vereniging 
(organisatie en communicatie voor teamindelingen, overzichten en schema’s van vrijwilligers, 
trainers, leiders, scheidsrechters etc.) 

• Inning van contributie gelden (ClubCollect) 

Grondslag voor deze persoonsgegevens: 

• De overeengekomen binding met vv Foarút c.q. lidmaatschap vv Foarút. 

Voor de bovenstaande zaken kan vv Foarút de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

• Voornaam  
• Tussenvoegsel  
• Achternaam  
• Straatnaam 
• Woonplaats  
• Telefoonnummer  
• E-mailadres 
• Geslacht  
• Geboortedatum  
• Bankgegevens 
• Legitimatiebewijs 

De persoonsgegevens worden door vv Foarút opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en): 

• Gedurende de looptijd van de overeenkomst (tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de 
overeenkomst) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 



 

Privacyverklaring vv Foarút – 01-06-2019 3 

 
Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren en leden van de 
Club van 100  
Persoonsgegevens van sponsoren en leden van de Club van 100 worden door vv Foarút verwerkt ten 
behoeve van de volgende zaken: 

• Het administreren van gegevens en informeren van de personen. 

Grondslag voor deze gegevens:  

• De overeenkomst om de vereniging financieel te ondersteunen. 

Voor de bovenstaande zaken kan vv Foarút de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

• Bedrijfsnaam 
• Voornaam  
• Tussenvoegsel  
• Achternaam  
• Straatnaam 
• Woonplaats  
• Telefoonnummer  
• E-mailadres 
• Bankgegevens 

De persoonsgegevens worden door vv Foarút opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en): 

• Gedurende de looptijd van de overeenkomst (tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de 
overeenkomst) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers 
Persoonsgegevens van medewerkers met een arbeidsovereenkomst worden door vv Foarút verwerkt 
ten behoeve van de volgende zaken: 

• Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

• De arbeidsovereenkomst. 

Voor de bovenstaande zaken kan vv Foarút de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

• Voornaam  
• Tussenvoegsel  
• Achternaam  
• Straatnaam 
• Woonplaats  
• Telefoonnummer  
• E-mailadres 
• Geslacht  
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• Geboortedatum  
• Bankgegevens 
• Legitimatiebewijs 

De persoonsgegevens worden door vv Foarút opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en): 

• Gedurende de looptijd van de overeenkomst (tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de 
overeenkomst) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Bijzondere persoonsgegevens 
Naast gewone, standaard persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

• Ras  
• Godsdienst  
• Seksuele leven  
• Politieke opvatting  
• Gezondheid  
• Lidmaatschap van een vakvereniging  
• Strafrechtelijk gedrag  
• Genetische gegevens  
• Biometrische gegevens 

Vv Foarút zal je nooit vragen om bijzondere persoonsgegevens af te geven en verwerkt ook geen 
bijzondere persoonsgegevens. 

Cookies  
De website van vv Foarút maakt gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein bestandje 
dat op je harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen herkend wordt door de server die 
de cookie opslaat.  

Er zijn drie soorten cookies te onderscheiden:  

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website beter te laten functioneren. 
Een voorbeeld van een functionele cookie is een cookie die onthoudt wat er in het winkelmandje is 
gestopt.  

Analytische cookies: analytische cookies zorgen ervoor dat tools als Google Analytics de website 
kunnen monitoren en geven de eigenaar van de website inzage in informatie als hoeveel bezoekers 
de website heeft, welke pagina’s bezocht worden en via welke kanalen bezoekers op de website 
komen. Deze cookies geven geen informatie die naar u kunnen leiden.  
 
Tracking cookies: dit zijn cookies die het individuele gedrag van een bezoeker tracken en hierbij een 
profiel opstelt van de bezoeker.  
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Het plaatsen van een functionele cookie dient uitsluitend om de website optimaal te kunnen tonen aan 
jou en je hoeft hiervoor geen toestemming te verlenen aan vv Foarút. Voor de overige twee soorten 
cookies (die we op dit moment niet gebruiken) dien je wel toestemming te verlenen. Dit kun je doen 
door de cookiemelding te accepteren. 

Verstrekking aan derden  
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (zie ook hierboven beschreven 
doeleinden). Gegevens die aan de vereniging ter beschikking zijn gesteld worden niet gedeeld met 
derden zonder dat hier met die partij duidelijke afspraken over zijn gemaakt. Voorbeeld: zo beschikt de 
KNVB over ledengegevens van vv Foarút maar mag de KNVB deze data niet zomaar gebruiken voor 
commerciële doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

• Het verzorgen van de internetomgeving (opmaak/beheer website)  
• Het verzorgen van de ledenadministratie in combinatie met de verbinding met de KNVB (via 

Sportlink)  
• Het verzorgen van de inning van contributies (ClubCollect) 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in de 
verwerkersovereenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te 
waarborgen. Verder zullen wij de door jouw 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 Foarút bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
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Beveiliging  
Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen 
onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

• Personen die namens vv Foarút van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 
aan geheimhouding daarvan.  

• We verzoeken en adviseren de personen die vanuit hun rol binnen de vereniging beschikken 
over persoonsgegevens om gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op systemen te hanteren.  

• We verzoeken en adviseren de personen die vanuit hun rol binnen de vereniging beschikken 
over persoonsgegeven om regelmatig back-ups van de persoonsgegevens te maken om deze 
te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.  

• We evalueren regelmatig onze maatregelen.  

Mocht er informatie op enigerlei wijze lekken, zal de vereniging dit data-lek dichten en procedures 
wijzigen. Indien noodzakelijk zullen de betreffende personen hiervan op de hoogte worden gebracht. 

AVG- Verwerkingsregister persoonsgegevens vv Foarút 
Doel Ontvangen Betrokkene Gegevens Bewaartermijn 
Lidmaatscha
p 

• Ledenadministratie 
• Secretaris 
• Jeugdcommissie 
• Bestuurslid Voetbal 

Zaken 

• Leden • Voornaam  
• Achternaam  
• Straatnaam 
• Woonplaats  
• Telefoonnummer  
• E-mailadres 
• Geslacht  
• Geboortedatum  
• Bankgegevens 
• Legitimatiebewijs 

Looptijd lidmaatschap  
 
Na beëindiging z.s.m. 
verwijderen 

Financiële 
administratie 

• Penningmeester 
• Ledenadministratie 
• ClubCollect 

• Leden 
• Medewerkers 

• Voornaam  
• Achternaam  
• Straatnaam 
• Woonplaats  
• Telefoonnummer  
• E-mailadres 
• Geslacht  
• Geboortedatum  
• Bankgegevens 
• Legitimatiebewijs 

Looptijd lidmaatschap  
 
Na beëindiging z.s.m. 
verwijderen 

Financiële 
administratie 

• Penningmeester 
• Marketingcommissie 

 

• Sponsoren  
• Club van 100 
• Donateurs 

• Bedrijfsnaam 
• Voornaam  
• Tussenvoegsel  
• Achternaam  
• Straatnaam 
• Plaats 
• Telefoonnummer  
• E-mailadres 
• Bankgegevens 

Looptijd lidmaatschap  
 
Na beëindiging z.s.m. 
verwijderen 
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Foto- en filmprotocol  
Vv Foarút hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website van vv Foarút en voor 
social media zoals Facebook, Instagram, Twitter en WhatsApp groepen van teams.  

Gebruik website en social media  
Vv Foarút beheert de website www.foarut.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over 
de vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, medewerkers, ouders/verzorgers van 
jeugdleden, vrijwilligers, sponsors, leden van de Club van 100, donateurs en overige 
belangstellenden.  

• Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij vv Foarút. Het is niet 
toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige 
vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur 
van de vereniging.  

• Tijdens alle activiteiten die door de vereniging binnen de eigen accommodatie worden 
georganiseerd mogen t.b.v. de website en social media foto- en film/video-opnames gemaakt 
worden door leden en/of verzorgers van leden.  

• Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website, en 
eigen social media wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden 
zij hierover ingelicht.  

• Er worden in principe geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website. Bij 
voorkeur minimaal twee á drie kinderen op een foto.  

• Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in vv Foarút gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding 
of minimaal een korte broek met T-shirt of vrijetijdskleding bij overige (anders dan 
voetbalwedstrijden en trainingen) door de vereniging georganiseerde activiteiten. 

• Er worden ook achternamen geplaatst. Als degene wiens naam wordt gepubliceerd het 
hiermee niet eens is, wordt zodra de persoon dit bij het bestuur aangeeft, de achternaam 
verwijderd.  

• Er worden t.b.v. de transparantie en eventuele bereikbaarheid ook adressen en 
telefoonnummers genoemd. Als degene wiens naam wordt gepubliceerd het hiermee niet 
eens is, wordt die verzocht dit bij het bestuur aan te geven.  

• Als leden of ouders/verzorgers problemen hebben met een foto of foto’s van zichzelf of hun 
kind(eren) dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen. 
Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van 
hun foto’s dan wel foto’s van hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het 
bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee in het vervolg rekening 
gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website en op social media van de 
vereniging. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen. 

• Binnen veel teams en commissies wordt gebruikt gemaakt van WhatsApp groepen. Ook 
hierbij geldt: uitgangspunt minimaal twee a drie kinderen op een foto en netjes gekleed. Als 
ouders niet willen dat hun kind op de foto staat, moeten ze dit kenbaar maken bij het bestuur 
en de desbetreffende team en/of commissie.  

 
Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen websiteen de social media pagina’s.  
 
Maken van foto- en film/video opnames 
Tijdens alle activiteiten die door of via de vereniging worden georganiseerd mogen/kunnen foto- en 
film/video-opnames gemaakt worden door leden, vrijwilligers en/of ouders/verzorgers van leden. 
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Voorbeelden hiervan zijn: 
 
- Wedstrijden en toernooien  
- Overige verenigingsactiviteiten  
- Trainingen  
- Bijeenkomsten met gerechtvaardigd belang 
 

• Binnen vv Foarút is het niet toegestaan foto’s en/of film/video opnames te maken in de 
kleedkamer of doucheruimtes, behoudens de eventuele kampioensfoto met wedstrijdkleren 
aan onder de douche.  

• Voor zover de opnamen worden gemaakt door een lid of door de ouders/verzorgers van een 
jeugdlid en deze louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen mits 
dit het eigen kind betreft. De vereniging aanvaardt hiervoor geen enkele enige 
aansprakelijkheid.  

• Vv Foarút aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als er van haar leden, vrijwilligers of 
overig aan de vereniging verbonden vrijwilligers/personen/bedrijven foto’s/films/video 
opnamen worden gemaakt door een derde: iemand of een organisatie die geen relatie heeft 
met de vereniging. 

• Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website 
wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover 
ingelicht. 

• In alle andere gevallen van foto- en film/ video opnames dient goedkeuring te worden 
verkregen van het bestuur. Ouders/verzorgers van jeugdleden, leden, medewerkers, 
vrijwilligers, sponsoren, leden van de Club van 100 en donateurs die bezwaar hebben tegen 
het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, 
kenbaar maken bij het bestuur. 

Sancties 
Bestuursleden, leiders en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van 
beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet 
zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid 
om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct geïnformeerd. 

Rechten omtrent jouw gegevens  
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou 
ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens 
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door 
jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan 
een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de 
voornoemde verzoeken. 
 
Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming 
hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.  
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Klachten  
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je 
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit 
natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen  
Als je naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact 
met ons op.  

Contactgegevens  
Vv Foarut 
T.a.v. secretaris vv Foarut  
Rypsterdyk 23 
9036JE Menaam 
secretaris@foarut.nl 


