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Dit is de privacyverklaring van vv Schoonhoven, gevestigd te Sportpark Het Hofland, Nieuwe Singel 41, 2871 AX  Schoonhoven ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40464114, hierna te noemen: `de Vereniging` .  
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben 
wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.  
 
In de tabel op de volgende pagina’s kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze 
bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  
 
 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw 
persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:  
 
Verantwoordelijke: Bestuur vv Schoonhoven 
Adres   Nieuwe Singel 41 
Postcode en plaats 2871 AX  Schoonhoven 
E-mail:   privacy@vvschoonhoven.nl  
Telefoonnummer: 0182-382778 
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Betrokkene Doel  Welke persoonsgegevens? Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers Met wie delen we gegevens? 
Leden Om u te kunnen inschrijven 

als lid van vv Schoonhoven 
en van de Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond 
(KNVB); 
 
Om uw 
(contributie)betaling(en) te 
kunnen afhandelen; 
 
Om de teamindelingen te 
kunnen regelen en daarover 
te communiceren; 
 
Om u te kunnen informeren 
over verenigingsactiviteiten 
 
 
 
 
 
 

• Roepnaam 
• Voorletters 
• Achternaam 
• Adres  
• Geboortedatum  
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Kopie ID-bewijs 
• Pasfoto tbv verplichte KNVB-

spelerspas (vanaf 10 jaar) 
• Banknummer IBAN 

 
Bij minderjarige leden ook: 
• Roepnaam, voorletters en 

achternaam ouder/verzorger 
• Adresgegevens ouder/verzorger 
• E-mailadres ouder/verzorger 
• Telefoonnummer ouder/verzorger 
 
 
 
 
 

 

De uitvoering 
van de 
overeenkomst; 
 
Het voldoen aan 
een wettelijke 
verplichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien u lid wordt 
gedurende de looptijd van 
de overeenkomst. Indien u 
geen lid wordt worden uw 
gegevens zo snel als 
mogelijk verwijderd 
binnen 6 maanden.  
 
Financiële gegevens 
gedurende de looptijd van 
de overeenkomst en tot 2 
jaar daarna, daarna alleen 
in de financiële 
administratie voor 7 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledenadministratie 
 
Financiële administratie; 
 
Bestuur 
 
Jeugdcommissie 
 
 
 
Belastingdienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNVB 
 
Andere bij de KNVB aangesloten 
verenigingen om u te kunnen 
overschrijven  
 
Verwerker: CMS, 
softwareprovider 
 
Trainers en leiders 

 

Sponsors 
Om de sponsorovereenkomst 
te kunnen opstellen en uit te 
voeren 
 
Om het bedrijf op de hoogte 
te houden van speciaal voor 
sponsors georganiseerde 
activiteiten 
 
 

• Bedrijfsnaam 
• Voornaam contactpersoon 
• Achternaam contactpersoon 
• Functie contactpersoon 
• Adresgegevens bedrijf 
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 
• Banknummer IBAN 
 
 
 
 

De uitvoering 
van de 
overeenkomst  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vv Schoonhoven bewaart 
uw persoonsgegevens niet 
langer dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren 
waarvoor de 
contactgegevens worden 
verzameld. Wij bewaren 
uw persoonsgegevens tot 
maximaal twee jaar na het 
einde van de 
sponsorovereenkomst. 

Financiële administratie 
 
Sponsorcommissie 
 
Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwerker: CMS, 
softwareprovider 
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Medewerkers 
en 
vrijwilligers 

Om de afspraken uit de 
overeenkomst die tussen u 
en vv Schoonhoven geldt, uit 
te voeren. 
 
 
 
 
 
 

• Roepnaam 
• Voorletters 
• Achternaam 
• Adres  
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Banknummer IBAN 
• Kopie ID-bewijs 

 
 

Uitvoering van 
de 
(arbeids)overee
nkomst. 
 
Het voldoen aan 
een wettelijke 
verplichting.  
 
 

Wij bewaren uw 
persoonsgegevens tot 
maximaal twee jaar na het 
einde van het 
dienstverband.  
Alleen de financiële 
gegevens worden voor een 
periode van zeven jaar 
bewaard. 

Bestuur  
 
Financiële administratie 
 
 
 
 
 
 
 

Verwerker: CMS, 
softwareprovider 

Bezoeker 
website 
(bijvoorbeeld 
als u het 
contactformuli
er invult) 

Voor servicedoeleinden: om 
uw bericht te kunnen 
opvolgen en u over de 
vervolgstappen te kunnen 
informeren.  
 
Relatiebeheer; 
Het verbeteren van het 
functioneren van onze 
website. 
 
 
 
 
 

• Naam 
• E-mailadres 
• Het door u achtergelaten bericht, 

inclusief door u achtergelaten 
persoonsgegevens in dat 
bericht. 

• Cookies (lees meer over ons 
cookiebeleid hieronder) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Om onze 
diensten zo 
efficiënt 
mogelijk aan de 
bezoekers van 
onze website te 
kunnen 
(blijven) 
verlenen en om 
onze website zo 
goed mogelijk 
te gebruiken. 
 
 
 
 

Wij bewaren het 
achtergelaten bericht totdat 
deze is ‘afgehandeld’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdcommissie of 
Ledenadministratie of Redactie 
nieuwsbrief of Redactie website 
of Sponsorcommissie of 
Technische jeugdcommissie of 
Zaterdag commissie of Zondag 
commissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webhostprovider. 

Nieuwsbrief 
(digitale 
nieuwsbrief 
die ongeveer 
om de 2 weken 
verschijnt) 

Om u op de hoogte te 
houden van nieuws van het 
bestuur, over activiteiten en 
gebeurtenissen. 
 
 
 
 

• Voornaam 
• Achternaam 
• E-mailadres 
 
 
 
 
 
 
 

De uitvoering 
van de 
overeenkomst. 
 
 
 
 
 
 
 

Zolang als u aangemeld 
staat als abonnee. In elke 
nieuwsbrief staat onderaan 
de mogelijkheid om uw 
gegevens bij te werken en 
de optie om uzelf af te 
melden van de mailinglijst. 
 
 

Redactie nieuwsbrief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nieuwsbrief van vv 
Schoonhoven wordt gemaakt en 
verstuurd vanuit het pakket 
MailChimp.  
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Cookiestatement 
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon 
wordt opgeslagen. De website van vv Schoonhoven maakt gebruik van cookies. Wij maken alleen gebruik van noodzakelijke en analytische cookies. Voor deze 
cookies is geen toestemming van u vereist. Wij gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website en/of app, die daardoor 
makkelijker wordt in gebruik. Door cookies kan vv Schoonhoven zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – worden bekeken door bezoekers. Hiervoor 
gebruiken wij Google Analytics.  
 
De website van vv Schoonhoven is gemaakt door VoetbalAssist. Dit zijn de technische maatregelen die VoetbalAssist heeft genomen met betrekking tot de 
beveiliging van uw persoonsgegevens:‘Verwerkt een website persoonsgegevens, dan is een beveiligde verbinding vereist. Een (contact)formulier is dat al dus 
vrijwel altijd noodzakelijk. Alle websites van VoetbalAssist zijn standaard voorzien van een beveiligde SSL verbinding. Indien er in het CMS een Google 
Analytics tracking code is opgegeven, laden we de tracker in met de optie ‘ga (‘set’, ‘anonymizeIp’, true). Dit zorgt ervoor dat IP-gegevens verzonden naar 
Google voldoende worden geanonimiseerd om te voldoen aan de privacy wetgeving. De applicatie wordt gehost bij True, een Nederlandse hostingpartij met haar 
servers in Amsterdam. Vanzelfsprekend is het datacenter van True voorzien van zeer grondige beveiliging. Tevens is True ISO-gecertificeerd voor zowel de ISO 
9001 als de 27001 norm.’ 
 
Op de website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer gebruikers deze website bezoeken, zijn de privacyregelingen van deze derde partijen 
van toepassing. V.V. Schoonhoven is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met persoonsgegevens van gebruikers wordt omgegaan, 
dan wel voor cookies die worden gebruikt op deze websites van derden. 
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het 
verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.  

Leveranciers 
Om de overeenkomst op te 
stellen en uit te voeren 
 
Relatiebeheer op te  bouwen 
 
 
 

• Bedrijfsnaam 
• Voornaam contactpersoon 
• Achternaam contactpersoon 
• Functie contactpersoon 
• Adresgegevens bedrijf 
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 
• Banknummer IBAN 
 

De uitvoering 
van de 
overeenkomst. 
 
 
 
 
 
 

Wij bewaren uw 
persoonsgegevens tot 
maximaal twee jaar na het 
einde van de 
leveringsovereenkomst. 
Financiële gegevens 
worden op basis van de 
wet zeven jaar bewaard. 

Bestuur 
 
Financiële administratie 
 
 
 
 
 
 

Softwareprovider 
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Maken en publiceren van beeldmateriaal bij wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten 
vv Schoonhoven beschouwt het als gerechtvaardigd belang om tijdens voetbalwedstrijden, toernooien, verenigingsactiviteiten/-feesten en/of bijeenkomsten 
(zoals ALV, trainers-/scheidsrechterscursussen etc.) foto’s en/of filmpjes te maken. Dit beeldmateriaal dient de persvrijheid en de berichtgeving ter promotie van 
de vereniging om daarmee haar voortbestaan mede zeker te stellen. Bij aanmelding bij onze vereniging en/of bezoek van onze vereniging en accommodatie 
(kantine, velden) accepteert u het feit dat vv Schoonhoven beeldmateriaal maakt en publiceert. Indien u daar bezwaar tegen hebt, dient u dit direct en vooraf 
kenbaar te maken bij het bestuur van de vereniging in de bestuurskamer. 
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de 
Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de 
privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij 
een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere 
organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige 
verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat 
onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 
 
Minderjarigen 
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 
 
Wijziging van het privacy beleid 
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons 
Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de 
Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 
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Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht 
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
Contactgegevens 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw 
persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:  
Verantwoordelijke: Bestuur vv Schoonhoven 
E-mail:   privacy@vvschoonhoven.nl  
Telefoonnummer: 0182-382778 
 
 
 
	


