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Cvv VEV’67 is een zeer actieve voetbalvereniging in Leek. Onze accommodatie 

is gesitueerd in de nieuwe woonwijk Oostindie aan de Knip 2, 9351 XZ Leek. 

Nummer KvK: 40025206. 

Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens van de leden en vrijwilligers. 

Wij gaan uiterst zorgvuldig met deze gegevens om en zullen ons aan de eisen 

van de privacywet houden. Deze verklaring is opgesteld om je o.g.v. de 

nieuwe wet die 25-5-2018 in gaat te informeren over welke gegevens wij 

verwerken en wat wij ermee doen. 

 

WELKE GEVEVENS VERWERKEN WIJ 

Wij bewaren en gebruiken alle gegevens die je hebt opgegeven bij je inschrijving via het 

inschrijvingsformulier. M.b.v. het inschrijfformulier op onze website kan je altijd zien welke gegevens 

we opvragen en bewaren.  

 

WAT DOEN WIJ MET JOUW GEGEVENS?  

Uiteraard moeten wij je gegevens gebruiken voor onze ledenadministratie en om de contributie te 

kunnen incasseren. Verder worden de gegevens gebruikt om je in te kunnen delen in het juiste team 

en zullen een aantal van deze gegevens worden doorgegeven aan de leider/trainer van je team. 

Vervolgens is het zo dat de trainer/leider een teamlijst ontvangt en deze gegevens zal gebruiken om 

je te informeren over wedstrijden, trainingen, afgelastingen etc. Hij/zij zal een mailgroep en/of team 

app aanmaken met je gegevens om iedereen zo efficiënt mogelijk te kunnen informeren/bereiken. Je 

naam, geboortedatum en foto worden tevens op de teamsite van VEV geplaatst. Verder wordt je 

mailadres nog gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief. 

KNVB 

Naast onze eigen administratie heeft de KNVB nog haar eigen ledenadministratie. De KNVB gebruikt 

hiervoor het programma Sportlink. We zijn verplicht alle gegevens via Sportlink door te geven aan de 

KNVB. De KNVB gebruikt deze gegevens voor controle van de teams, dat de juiste spelers in de juiste 

teams zitten etc. Tevens kan de KNVB deze gegevens gebruiken voor tuchtzaken indien gedragsregels 

niet zijn nagekomen.  

FOTO’s 

Van ieder lid wordt een spelersfoto gemaakt voor de teamsite en voor de administratie van de KNVB. 

Deze foto’s zullen verder niet worden gebruikt of doorgegeven aan derden. Andere foto’s, gemaakt 

op ons sportpark, kunnen door ouders, vrijwilligers etc. op social media geplaatst worden. Als 

vereniging kunnen wij dit niet voorkomen en zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.  
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Wat zijn jouw rechten 

Je hebt altijd het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te 

verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Een verzoek hiertoe kan je schriftelijk aan ons richten via ons mailadres secretaris@vev67.nl. Indien 

je jonger bent dan 16 jaar dienen deze verzoeken gedaan te worden door de ouder/wettelijk 

vertegenwoordiger. De reactie zal dan ook aan hem/haar gestuurd worden. 

 

Beveiligen en bewaren 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je 

persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige 

verwerking. 

Zodra je je uitschrijft als lid worden je persoonsgegevens verwijderd. Uiteraard kan je zelf altijd een 

verzoek om verwijdering doen. 
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