
V.V. ZIGO 
Sportpark D´n Haaikant 
Jac. Van Vollenhovenstraat 304 
T:  013 – 455 45 73 
E:  info@zigo.nl 
I:   www.vvzigo.nl  

 

 V.V. ZIGO is dé voetbalvereniging van Tilburg-Noord| Kijk op www.vvzigo.nl voor meer informatie. 

 

 

 

 

Privacyprotocol v.v. ZIGO 
 
Inhoudsopgave 

1. Inleiding 
2. Omschrijving vereniging 
3. Informatie die wij verzamelen 
4. Informatie die wij met leden delen 
5. Hoe wij omgaan met media 
6. Afspraken met onze vrijwilligers 



V.V. ZIGO 
Sportpark D´n Haaikant 
Jac. Van Vollenhovenstraat 304 
T:  013 – 455 45 73 
E:  info@zigo.nl 
I:   www.vvzigo.nl  

 

 V.V. ZIGO is dé voetbalvereniging van Tilburg-Noord| Kijk op www.vvzigo.nl voor meer informatie. 

 

 

 

 
 
1. Inleiding 
 
In dit protocol wordt besproken hoe wij binnen v.v. ZIGO omgaan met elkaars en andermans privacy. 
Dit kan variëren van een beschrijving de genomen en te nemen maatregelen, tot gedragsregels die 
voor een ieder dient te gelden.  

2. Voetbalvereniging Zonder Inspanning Geen Overwinning 

v.v. ZIGO richt zich op het verzorgen en faciliteren van voetbaltrainingen, –wedstrijden en/of 
toernooien. Om de kernactiviteiten te kunnen blijven ontplooien verzamelen wij van iedereen 
persoonsgegevens. Onze gegevens zijn: 
 
Sportpark: Sportpark  D`n Haaikaant 
Naam:  Voetbalvereniging ZIGO  
Bezoek adres: Jac. Van Vollenhovenstraat 304 
Postcode: 5012 AD Tilburg 
Tel. Nr.:  013 455 4973 
Website: www.vvzigo.nl 
Email:  info@vvzigo.nl 
KVK:  40258465 
 
 
3. Informatie die wij verzamelen 
 
In onze privacystatement benoemen wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor 
welke doelen wij die verzamelen. De noodzaak om uw persoonsgegevens te verzamelen, verwerken 
en te laten verwerken, ligt in de uitvoering van onze kernactiviteiten. Voor een nadere uitwerking 
van de gegevens die wij verzamelen en de grondslag die wij hebben om deze te mogen verzamelen, 
verwijzen wij naar onze privacystatement.  
 
4. Informatie die wij met leden delen 
 
v.v. ZIGO deelt veel informatie met haar leden. Dit doen wij via onze website, Facebook, brieven 
en/of via de mail. Indien wij namen vermelden via onze website en/of Facebook, doen wij dit alleen 
als het voetbal gerelateerd is. Informatie via briefpost is altijd persoonlijk en gericht aan u. Als wij 
informatie delen via een mailinglijst, dan zetten we de mailadressen van alle ontvangers in één lijst. 
Om ervoor te zorgen, dat niemand (zonder uw toestemming) de beschikking krijgt over uw 
mailadres, maken wij gebruik van een zogenaamde “bcc” lijst.  
 
Wij delen nooit persoonlijke informatie van een lid met andere leden. Mocht het nodig zijn om toch 
informatie over andere te delen, dan doen we dit op de website en door middel van anonimisering.  
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5. Hoe gaan wij om met media 
 
Media is heden ten dage is gebruik van media (Facebook, Whatsapp, etc.) niet meer weg te denken. 
Ook v.v. ZIGO heeft hiermee te maken. Het is dan ook van belang om afspraken hierover te maken. 
Binnen v.v. ZIGO maken wij dan ook de volgende afspraken: 

- Het is verboden om informatie en foto’s van andere leden, zonder diens 
toestemming te verspreiden; 
1. Niet naar andere leden en ook niet naar derden 
2. V.v. ZIGO mag deze informatie en foto’s verspreiden voor de doelen 

omschreven in de privacystatement 
- Het is verboden om haatdragende, belastende, pornografische en andere informatie 

en foto’s van dien aard, via aan v.v. ZIGO gerelateerde media te plaatsen of enigszins 
te verspreiden; 

- Indien er (team) foto’s gemaakt worden van spelers of spelersgroepen en deze op  
Facebook, Whatsapp, of andere media wordt geplaatst, moet er eerst toestemming 
gevraagd worden aan de betreffende speler of diens ouders; 

- Bij problemen ten aanzien van persoonsgegevens van jezelf of van andere leden, 
dient het bestuur op de hoogte gesteld te worden; 

- Laat geen persoonsgegevens van jezelf of van anderen liggen op het complex en/of 
binnen het clubgebouw; 

- V.v. ZIGO zorgt ervoor, dat er geen persoonsgegevens openbaar liggen in het 
clubgebouw.  

 
6. Afspraken met vrijwilligers 
 
v.v. ZIGO kan niet bestaan zonder inzet van vrijwilligers. Ook bij het naleven van de privacywetten 
zijn onze vrijwilligers van groot belang. Wij moeten dan ook afspraken maken met onze vrijwilligers 
ten aanzien van het naleven van de privacywetten. Iedere vrijwilliger (van bestuur tot terreinknecht) 
moet vanaf het seizoen 2018/2019 een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.  
 
 
Wij gaan ervan uit dat iedereen de regels in dit protocol naleeft, zodat ook iedereen veilig en met 
plezier bij v.v. ZIGO kan voetballen.  
 
 
Met sportieve groet,  
 
 
Bestuur v.v. ZIGO 
 

 


