
De leden van jullie vereniging gaan op de foto. Het liefst allemaal want voor ieder lid is zo’n persoonlijke 
FANshop met eigen FANartikelen natuurlijk hartstikke leuk. En die fotografie...die is makkelijk te 
organiseren zonder kopzorgen!
Want bij ClubFund geen problematiek met privacy policy en AVG. Geen handtekening of toestemming 
van (ouders van) leden vooraf vereist. ClubFund is een gesloten en veilig systeem waarbij de leden 
zelf volledig bepalen of ze meedoen, welke data ze invoeren, wie hun gegevens ziet en wat er van hen 
gereproduceerd wordt! Hoe dat kan? Lees het hier!

ClubFund & AVG/Privacy wetgeving.
Een zorgeloze combinatie.

Alle clubleden gaan anoniem op de foto;
er worden geen gegevens van het lid vastgelegd.

Voor ieder lid maken we 1 persoonlijke actiefolder 
met hierop zijn foto. Uniek en exclusief voor het 
lid. Direct verstrekt aan het lid via de vereniging.

FANshop wordt NIET geopend.
Lid maakt géén gebruik van het unieke webadres 

op zijn actiefolder.

FANshop wordt WEL geopend.
Lid maakt wel gebruik van het unieke webadres 

op zijn actiefolder.

•	 de actie STOPT !
•	 er worden géén gegevens van 

het lid ontvangen
•	 er worden géén gegevens van 

het lid openbaar gebracht
•	 er worden géén FANartikelen 

van het lid geproduceerd

•	 de actie START !
•	 lid gaat hierbij accoord met de 

privacy policy en AVG
•	 lid voert zelf naam in 

(voornaam en/of achternaam - 
lid bepaalt dit zelf)

•	 lid voert zelf e-mailadres in

Lid opent zijn FANshop alléén voor zichzelf Lid opent zijn FANshop óók voor ‘fans’

•	 FANshop is alleen te zien door 
het lid zelf

•	 alleen het lid kan eigen 
FANartikelen bestellen

•	 lid kiest er zelf voor zijn FANshop 
te delen via social media en/of mail

•	 naast het lid kunnen ook ‘fans’ 
FANartikelen van het lid bestellen

Lid en/of Fan bestelt
géén FANartikelen

er worden géén 
FANartikelen met foto 
en naam van het lid 
geproduceerd

Lid en/of Fan bestelt
wel FANartikelen

•	 er worden conform de bestelling van 
het lid en/of fan FANartikelen met foto 
en naam van het lid geproduceerd  

•	 alle bestellingen in de FANshop van 
het lid worden na afloop van de actie 
direct en enkel en alleen aan het lid 
verstrekt. Het lid is verantwoordelijk 
voor verdere verspreiding.

•	 lid heeft zelf volledige controle over 
wat er met bestelde FANartikelen 
gebeurt.Algemeen:

Alle tijdens de actie verkregen data worden behandeld conform onze privacy policy. 
Hiermee is veiligheid volgens de nieuwste richtlijnen gewaarborgd. Bovendien wordt 
alle data 3 maanden na afloop van de actie vernietigd.


