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Inhoudsopgave 
Privacybeleid Voetbalvereniging “Rolder Boys” 

Toelichting 
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming [AVG] van toepassing. Als 
onderdeel van deze AVG heeft Voetbalvereniging “Rolder Boys” een privacybeleid vastgesteld. Dit 
privacybeleid richt zich in het bijzonder op de verwerking van persoonsgegevens. Onder verwerking 
wordt verstaan: de manier waarop de vereniging omgaat met de persoonsgegevens die zij 
verkrijgt, verzamelt en opslaat. Het privacybeleid informeert elke belanghebbende over de redenen 
voor verwerking van de persoonsgegevens, welke functionarissen toegang hebben tot de gegevens 
(en met welk doel) en welke maatregelen de vereniging treft en getroffen heeft om de aan de 
vereniging verstrekte persoonsgegevens goed te beschermen tegen onbevoegd gebruik. 
Daarnaast bevat het beleid informatie over de rechten van betrokkenen omtrent de gegevens. 

De secretaris van de vereniging is aangewezen als contactpunt voor vragen, opmerkingen en 
eventuele klachten naar aanleiding van het geformuleerde privacybeleid, dan wel de manier waarop 
het privacybeleid door de vereniging in de praktijk wordt toegepast. Contactgegevens van de 
vereniging zijn te vinden op pagina 8.  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1. Inleiding 
Voetbalvereniging “Rolder Boys” hecht veel waarde aan de bescherming van de aan haar 
verstrekte persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie 
geven over de vereniging omgaat met persoonsgegevens. 

De vereniging doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Voetbalvereniging “Rolder Boys” 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: 

‣ Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
Deze doelen en de verschillende typen persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid; 
‣ Verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor 

de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

‣ Vragen om uitdrukkelijke toestemming als de vereniging deze nodig heeft voor de verwerking van 
persoonsgegevens; 

‣ Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 
persoonsgegevens gewaarborgd is; 
‣ Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen (derden), tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of er enige wettelijke of statutaire 
bepaling is die de vereniging het doorgeven van de persoonsgegevens verplicht; 

‣ Op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens, betrokkenen hierop willen wijzen en 
deze rechten respecteren. 

Als Voetbalvereniging “Rolder Boys” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens van verschillende bij de vereniging betrokken groeperingen. Per groepering 
worden in de navolgende hoofdstukken aangegeven welke gegevens worden verzameld, met welk 
doel en op welke grondslag. 

Indien u na het doornemen van dit privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of 
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit privacybeleid. 

2. Verwerking van persoonsgegevens van leden 
Persoonsgegevens van leden worden door Voetbalvereniging “Rolder Boys” verwerkt ten behoeve 
van de volgende doelstelling(en): 

‣ Administratieve doeleinden; 

‣ Het uitvoeren van de statutaire doelstelling van de vereniging; 
‣ Communicatie over de lidmaatschapsovereenkomst, uitnodigingen voor activiteiten en/of het 

voldoen aan de statutaire informatieplicht richting de leden en/of de Koninklijke Nederlandse 
Voetbalbond. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht (het verzoek van een 
natuurlijk persoon om toegelaten te worden als lid van de vereniging, via het aanmeldingsformulier). 
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Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetbalvereniging “Rolder Boys” de volgende 
persoonsgegevens van u vragen: 

‣ Achternaam 

‣ Roepnaam 
‣ Voorletters 
‣ Tussenvoegsel 

‣ Adres 

‣ Postcode 

‣ Woonplaats 

‣ Telefoonnummer 
‣ Mobiel telefoonnummer 
‣ E-mailadres 
‣ Geslacht 

‣ Geboortedatum 

‣ Bankrekeningnummer en tenaamstelling 

‣ Soort lidmaatschap 
‣ Relatienummer 
‣ Legitimatiegegevens (documentsoort en -nummer) 
‣ Nationaliteit 

Daarnaast worden gedurende het lidmaatschap de volgende gegevens verzameld en vastgelegd: 

‣ Datum van inschrijving 

‣ Datum van afmelding 
‣ Sportspecifieke gegevens (spelactiviteiten, teamhistorie, tuchtgegevens) 
‣ Overzicht van verenigings- en bondsfuncties (met start- en einddatum) 

‣ Sportspecifieke diploma’s 

Doel 
Bovenstaande persoonsgegevens worden gebruikt voor het voeren van de ledenadministratie, 
contributieheffing, informatieverstrekking, uitnodigingen voor activiteiten en het voldoen aan de 
vereisten in de statuten, het huishoudelijk reglement en de reglementen van de Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond. 

Procedure 
Potentiële leden die lid willen worden moeten zich via een formulier op de verenigingswebsite, 
www.rolderboys.nl aanmelden als lid van de vereniging. De op het aanmeldingsformulier ingevulde 
gegevens worden per e-mail verzonden aan de ledenadministrateur, de penningmeester en de 
wedstrijdsecretarissen jeugd en senioren. Het nieuwe lid krijgt een afschrift van zijn aanmelding 
toegestuurd op het bij aanmelding opgegeven e-mailadres. Tevens wordt een kopie bewaard in het 
content management systeem waarop het aanmeldingsformulier is gemaakt. 

Verwerking 
De ledenadministrateur verzorgt de invoering van de persoonsgegevens in het 
ledenadministratiepakket Sportlink. De penningmeester verwerkt de financiële gegevens (IBAN en 
machtiging voor het automatisch incasseren van de contributie), eveneens in Sportlink. De 
wedstrijdsecretaris senioren of jeugd voegt het nieuwe lid vervolgens toe aan een team, zodat het 
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lid ook beschikbaar is op het mobiele digitaal wedstrijdformulier. Met het registreren van het 
lidmaatschap van Rolder Boys in Sportlink komt tegelijkertijd een lidmaatschap van de Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond [KNVB] tot stand. De bond heeft zodoende ook toegang tot de door de 
vereniging in Sportlink ingevoerde persoonsgegevens. 

Opslag en bewaartermijn 
De persoonsgegevens van leden worden door Voetbalvereniging “Rolder Boys” opgeslagen ten 
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en twee 
jaren daarna, behoudens en voor zover relevant de fiscale bewaarplicht van de financiële 
administratie voor maximaal zeven jaar. 

3. Verwerking van persoonsgegevens van seizoenkaarthouders en donateurs 
Van seizoenkaarthouders en donateurs worden door Voetbalvereniging “Rolder Boys” dezelfde 
persoonsgegevens gevraagd en op dezelfde wijze en dezelfde grondslag verwerkt en opgeslagen 
als persoonsgegevens van leden. Seizoenkaarthouders en donateurs zijn uit hoofde van hun 
betrokkenheid bij Rolder Boys geen lid van de KNVB en hun persoonsgegevens worden zodoende 
ook niet met de KNVB gedeeld. 

4. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers 
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Voetbalvereniging “Rolder Boys” verwerkt ten 
behoeve van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en het voldoen aan de wettelijke bepalingen 
voor werkgevers. Grondslag voor deze persoonsgegevens is dan ook de arbeidsovereenkomst. 

Op grond van de statuten van Rolder Boys en de arbeidsovereenkomst zijn medewerkers verplicht 
lid van de vereniging. In aanvulling op de persoonsgegevens die worden verzameld in de 
hoedanigheid van het lidmaatschap, worden van de medewerkers de volgende aanvullende 
persoonsgegevens verzameld ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst: 

‣ Salarisgegevens; 
‣ Kopie legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs); 
‣ Burgerservicenummer (BSN-nummer); 
‣ Bankgegevens (IBAN en tenaamstelling); 

‣ Een Verklaring Omtrent het Gedrag, indien de medewerker een begeleidende functie bij een 
jeugdteam of het G-voetbal vervult. 

Persoonsgegevens worden door Voetbalvereniging “Rolder Boys” opgeslagen tezamen met de 
arbeidsovereenkomst ten behoeve van bovengenoemde verwerking. De arbeidsovereenkomst en 
gegevens worden bewaard in aansluiting bij de wettelijke bewaartermijnen, waaronder de fiscale 
bewaartermijn van maximaal 7 jaar (artikel 52, lid 4 AWR). 

Van de medewerkers zijn naast de arbeidsovereenkomst een kopie van een legitimatiebewijs ook 
de salarisspecificaties en jaaropgaven in een personeelsdossier opgenomen. Deze dossiers maken 
onderdeel uit van de administratie van Rolder Boys. Daarnaast worden voornoemde gegevens ter 
beschikking gesteld aan de partijen die voor de maandelijkse verwerking van de salarissen en het 
doen van de aangifte loonheffingen bij de Belastingdienst zorgdragen. Daarnaast zijn de 
medewerkers geregistreerd bij een arbodienst in het kader van de verzuimdienstverlening. Als 
werkgever voldoet Rolder Boys aan de wettelijke informatieplicht omtrent werknemers. 
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5. Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers 
Vrijwilligers die voor hun inzet voor de vereniging een vrijwilligersvergoeding ontvangen 
Van elke vrijwilliger die een vrijwilligersvergoeding voor zijn verenigingsinzet ontvangt worden de 
gemaakte afspraken (waaronder de hoogte van de vergoeding) vastgelegd in een 
vrijwilligersovereenkomst. Vrijwilligers die een voetbaltechnische functie vervullen zijn verplicht lid 
van de vereniging en de KNVB. Hun persoonsgegevens worden verwerkt als zijnde de 
persoonsgegevens van leden. 

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Voetbalvereniging “Rolder Boys” verwerkt ten 
behoeve van de uitvoering van de vrijwilligersovereenkomst. Grondslag voor deze 
persoonsgegevens is dan ook de vrijwilligersovereenkomst. In aanvulling op de persoonsgegevens 
die worden verzameld in de hoedanigheid van het lidmaatschap, worden van vrijwilligers de 
volgende aanvullende persoonsgegevens verzameld ten behoeve van de uitvoering van de 
overeenkomst: 

‣ De hoogte van de vrijwilligersvergoeding; 

‣ Bankgegevens; 

‣ Een Verklaring Omtrent het Gedrag, indien de medewerker een begeleidende functie bij een 
jeugdteam of het G-voetbal vervult. 

Persoonsgegevens worden door Voetbalvereniging “Rolder Boys” opgeslagen tezamen met de 
vrijwilligersovereenkomst ten behoeve van bovengenoemde verwerking. De 
vrijwilligersovereenkomst en gegevens worden bewaard in aansluiting bij de wettelijke 
bewaartermijnen, waaronder de fiscale bewaartermijn van maximaal 7 jaar (art. 52 lid 4 AWR). 

Vrijwilligers die geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en wel lid zijn van de vereniging 
Van vrijwilligers die geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en wel lid zijn van de vereniging worden 
geen persoonsgegevens verzameld naast die persoonsgegevens die de vereniging bekend zijn in 
het kader van het lidmaatschap (zie hoofdstuk 2). 

Vrijwilligers die geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en geen lid zijn van de vereniging 
Van vrijwilligers die geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en geen lid zijn van de vereniging worden 
door de vereniging in het kader van de informatievoorziening richting deze vrijwilligers en het 
uitnodigen voor verenigingsactiviteiten de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

‣ Achternaam 

‣ Roepnaam 

‣ Voorletters 
‣ Tussenvoegsel 
‣ Adres 

‣ Postcode 

‣ Woonplaats 

‣ Telefoonnummer 

‣ Mobiel telefoonnummer 
‣ E-mailadres 
‣ Geslacht 
‣ Overzicht van verenigings- en bondsfuncties (met start- en einddatum) 
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6. Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) sponsoren en 
leveranciers 

Persoonsgegevens van (potentiële) sponsoren en leveranciers worden door Voetbalvereniging 
“Rolder Boys” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

‣ Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten; 

‣ Uitvoering geven aan de sponsor- en/of samenwerkingsovereenkomst. 
‣ Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
‣ Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje; 

‣ De sponsor- en/of samenwerkingsovereenkomst. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetbalvereniging “Rolder Boys” de volgende 
persoonsgegevens van een vertegenwoordiger van een (potentiële) sponsor of leverancier vragen: 
‣ Achternaam 
‣ Roepnaam 

‣ Voorletters 

‣ Tussenvoegsel 

‣ Telefoonnummer 

‣ E-mailadres 

Persoonsgegevens van (vertegenwoordigers) van een (potentiële) sponsor of leverancier worden 
door Voetbalvereniging “Rolder Boys” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) 
gedurende de periode van de sponsor- en/of samenwerkingsovereenkomst of dat men gezien 
wordt als een (potentiële) sponsor of leverancier. 

7. Verstrekking aan derden 
De gegevens die aan Voetbalvereniging “Rolder Boys” worden verstrekt kunnen aan derde partijen 
worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden 
of voortvloeien uit enige wettelijke of statutaire verplichting. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

‣ Het verzorgen van de leden- en financiële administratie; 
‣ Het verzorgen van de salarisadministratie; 
‣ Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; 
‣ Het verzorgen van de verenigingswebsite; 

‣ Een spelervolgsysteem, op grond van het Voetbaltechnisch Beleidsplan. 

Voetbalvereniging “Rolder Boys” geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee 
geen verwerkersovereenkomst afgesloten is. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de 
nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal de 
vereniging de 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 de vereniging opvraagt. In een dergelijk geval dient de vereniging 
medewerking te verlenen en is de vereniging dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens 
kan de vereniging persoonsgegevens delen met derden indien hiervoor schriftelijk toestemming 
wordt gegeven. De grondslag voor het delen van de gegevens is in dat opzicht deze toestemming. 
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8. Binnen de EU 
Voetbalvereniging “Rolder Boys” verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd 
zijn buiten de EU. 

9. Minderjarigen 
Voetbalvereniging “Rolder Boys” verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen 
(personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, 
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

10. Bewaartermijn 
Voetbalvereniging “Rolder Boys” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel voor die duur die op grond van de wet is vereist. 

11. Beveiliging 
Voetbalvereniging “Rolder Boys” heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en verstrekking. 

Zo zijn en worden bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

‣ Alle personen die namens Voetbalvereniging “Rolder Boys” van persoonsgegevens kennis kunnen 
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
‣ Er is een overzicht beschikbaar welke functie inzage- en bewerkingsrechten (autorisatie) heeft op 

welke persoonsgegevens, in welk systeem en met welk doel; 

‣ De vereniging gaat een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op alle systemen hanteren; 

‣ De vereniging pseudonimiseert en draagt zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar 
aanleiding toe is; 

‣ De vereniging maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke 
of technische incidenten; 
‣ Functionarissen van de vereniging zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens; 

‣ De vereniging test en evalueert regelmatig voornoemde maatregelen en voegt hiertoe een 
protocol toe aan de Risico Inventarisatie & Evaluatie [RI&E]. 

12. Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de vereniging van 
u ontvangen heeft. 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. 
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming 
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken, tenzij deze verwerking of 
verstrekking voortvloeit uit een wettelijke of statutaire bepaling of indien verleende toestemming 
niet de grondslag voor verwerking van het (de) betreffende persoonsgegeven(s) is. 
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13. Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt 
Voetbalvereniging “Rolder Boys” u hierover direct contact met de secretaris van de vereniging 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, de toezichthoudende 
autoriteit op het gebied van privacybescherming, indien u van mening bent dat de vereniging uw 
klacht op een onjuiste wijze afgehandeld heeft of indien u zich niet kunt vinden in de uitkomst van de 
afhandeling. 

14. Vragen 
Als u naar aanleiding van dit privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft dient u hierover 
contact op te nemen met de secretaris van de vereniging. 

Contactgegevens 
Voetbalvereniging “Rolder Boys” 
Postbus 4 
9450 AA  ROLDE 
info@rolderboys.nl 
www.rolderboys.nl
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