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In artikel 19 van de statuten van de vereniging staat beschreven dat organisatie van de 

vereniging alsmede de taken en bevoegdheden van haar organen en commissies 

nader uitgewerkt kunnen worden in reglementen. Een reglement mag niet in strijd zijn 

met de wet, nog met de statuten van de vereniging of de KNHB.  

 

Deze privacyverklaring wordt door de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld 

en treedt in werking per 23 mei 2018 
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1. Algemeen 

 

1.1. De hockeyvereniging M.H.C. De Westerduiven hecht veel waarde aan 

de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring 

willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij 

omgaan met persoonsgegevens en voor welke doeleinden deze 

gegevens worden verwerkt. 

 

1.2. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom 

zorgvuldig om met persoonsgegevens. M.H.C. De Westerduiven houdt 

zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 

1.3. M.H.C. De Westerduiven geeft nooit persoonsgegevens door aan 

andere partijen (bv sponsoren, marketing) waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, anders dan dat dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is of in een noodgeval, voor zover dat naar het 

redelijke oordeel van M.H.C. De Westerduiven in het belang van haar 

gebruik is. 

 

1.4. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons daar 

schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

 

1.5. Indien een gebruiker na het doornemen van onze privacyverklaring, of in 

algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te 

nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

 

M.H.C. De Westerduiven 

Postadres:  

Mercurius 63 

6922 LK Duiven 

info@westerduiven.nl 
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2. Verwerking van persoonsgegevens 

 

2.1. M.H.C. De Westerduiven houdt zich in alle gevallen aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Voor M.H.C. De Westerduiven betekent dit, dat 

wij in ieder geval: 

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type 

persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; 

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die 

gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze 

worden verwerkt; 

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben 

voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben 

genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens 

gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit 

nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn 

verstrekt; 

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u 

hierop willen wijzen en deze respecteren. 

 

2.2. De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is gebaseerd 

op: 

• Toestemming van de gebruiker; 

• Vitale belangen; 

• Wettelijke verplichting; 

• Overeenkomst; 

• Algemeen belang; 

• Gerechtvaardigd belang. 

 

2.3. De persoonsgegevens worden door M.H.C. De Westerduiven verwerkt 

ten behoeve van de doelstellingen zoals verwoord in de statuten en het 

expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens nodig zijn:  

• Om te kunnen deelnemen aan de georganiseerde 

activiteiten/evenementen van M.H.C. De Westerduiven; 

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; 

• Inschrijving als lid of vrijwilliger van de vereniging; 

• Als vrijwilliger actief bent in de rol van commissielid/bestuurder; 
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• Via het contactformulier contact met ons opneemt; 

• Administratieve doeleinden; 

• Verzoek om (nadere) informatie; 

• Het plaatsen van een reactie. 

 

2.4. De M.H.C. De Westerduiven kan de persoonsgegevens tevens 

gebruiken om haar gebruikers op de hoogte te stellen van producten, 

diensten en/of activiteiten van M.H.C. De Westerduiven die voor de 

betreffende gebruiker interessant zouden kunnen zijn. Indien de 

gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij/zij contact opnemen met 

info@westerduiven.nl 

 

2.5. M.H.C. De Westerduiven kan voor de bovenstaande doelstellingen de 

volgende persoonsgegevens verzamelen van haar gebruikers: 

• Naam; 

• Voornaam; 

• Initialen; 

• Geslacht; 

• Adres; 

• Telefoonnummer; 

• E-mail adres; 

• Geboortedatum; 

• Geboorteplaats; 

• Bankrekeningnummer; 

• Scheidsrechters kaartnummer; 

• Speler beoordelingsgegevens. 

 

  

mailto:info@westerduiven.nl
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3. Technische- en organisatorische maatregelen 

 

3.1. Voor het uitoefenen van haar taken heeft M.H.C. De Westerduiven 

passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om 

conform de wet- en regelgeving op een veilige manier om te gaan met 

persoonsgegevens, zoals: 

• Een gebruiker kan afhankelijk van zijn/haar functie binnen de 

vereniging slechts beperkte persoonsgegevens inzien, zoals 

bijvoorbeeld: naam, telefoonnummer, e-mailadres 

• Door het bestuur zijn beheerders aangesteld (secretariaat, 

ledenadministratie, penningmeester) die binnen de website en/of app 

persoonsgegevens kunnen verwerken; 

• Een lid/vrijwilliger van de vereniging kan in beperkte mate zijn/haar 

eigen persoonsgegevens verwerken, zoals bijvoorbeeld adres, 

telefoonnummer, e-mailadres; 

• Een bezoeker beschikt niet over geautomatiseerde toegang tot de 

website en/of app; 

• Iedere beheerder/commissielid dient een geheimhoudingsverklaring 

te ondertekenen. 

• Toegang tot de back-end applicaties (bijvoorbeeld het Leden 

Informatie Systeem) is alleen mogelijk via een gebruikersnaam en 

wachtwoord; 

• Toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk door wachtwoord 

beveiligd account; 

• M.H.C. De Westerduiven maakt voor het bezoeken van haar 

websites geen gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn 

kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de website wordt 

bezocht.  

• Op de website zijn links naar websites van derden opgenomen. 

Wanneer gebruikers deze websites bezoeken, zijn de 

privacyverklaring van deze derde partijen van toepassing. M.H.C. De 

Westerduiven is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door 

derden mogelijk met persoonsgegevens van gebruikers wordt 

omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze 

websites van derden. 
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4. Beeldrecht 

 

4.1. Tijdens de trainingen, wedstrijden en hockey gerelateerde 

activiteiten/evenementen bij M.H.C. De Westerduiven worden 

regelmatig foto’s genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden 

van M.H.C. De Westerduiven, leden van andere verenigingen of 

bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website en/of 

app van M.H.C. De Westerduiven verschijnen. Indien hiertegen 

bezwaren bestaan dient dit via info@westerduiven.nl kenbaar te worden 

gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. 

 

4.2. Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing, in verband met 

gerechtvaardigd belang, op algemene actie- en/of sfeerbeelden waarop 

gebruiker niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien 

duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van leden kunnen worden 

opgenomen op de website en/of app ten behoeve van teamidentificatie. 

 

5. Datalek 

 

5.1. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) van toepassing.  

 

5.2. Zodra er bekendheid is van een datalek zal het bestuur van de M.H.C. 

De Westerduiven conform wettelijke bepalingen (AVG) binnen 72 uur 

melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierbij zullen 

betrokkenen tevens worden geïnformeerd. 

 

  

mailto:info@westerduiven.nl
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6. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 

 

6.1. De gebruiker heeft het recht om zijn of haar verzamelde 

persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te laten passen, aan te 

vullen en/of te doen verwijderen. 

 

6.2. De gebruiker kan de eigen persoonsgegevens zelf inzien en verwerken 

via zijn/haar persoonlijke account op ‘mijn westerduiven’, bereikbaar via 

de website.  

 

6.3. Een verzoek tot inzage van de geregistreerde persoonsgegevens kan 

ingediend worden aan  info@westerduiven.nl 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen 

geven aan voornoemde verzoek. 

 

7. Bewaartermijn 

 

7.1. M.H.C. De Westerduiven bewaart bezoekgegevens en 

persoonsgegevens van zijn/haar gebruikers niet langer dan noodzakelijk 

is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij M.H.C. De 

Westerduiven op grond van wettelijke bepalingen verplicht is 

persoonsgegevens langer te bewaren. Dit houdt het volgende in: 

a. De bewaartermijn van persoonsgegevens bedraagt twee jaar 

gerekend vanaf einde lidmaatschap; 

b. De bewaartermijn van gegevens waarvoor een fiscale bewaarplicht 

bestaat bedraagt zeven jaar; 

c. Indien gegevens tbv statische, wetenschappelijke of historische 

doeleinden langere tijd noodzakelijk zijn, kan de bewaartermijn 

worden opgeschort. Hierbij dienen gegevens eventueel 

geanonimiseerd te worden. 

 

7.2. Ten behoeve van lustra en andere activiteiten waarbij er een intentie 

bestaat om oud-leden te benaderen, heeft M.H.C. De Westerduiven 

graag de mogelijkheid om geldende bewaartermijnen op te schorten. Bij 

beëindiging van het lidmaatschap zal dan ook worden gevraagd om 

akkoord te geven op het aanhouden van door gebruikers aangeleverde 

persoonsgegevens. 

 

  

mailto:info@westerduiven.nl
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8. Wijzigingen privacyverklaring 

 

8.1. Conform de statuten dienen wijzigingen op deze privacyverklaring door 

de Algemene Leden Vergadering te worden bekrachtigd. 

 

8.2. M.H.C. De Westerduiven behoudt zich het recht voor deze 

privacyverklaring te wijzigen. Daarom worden gebruikers aangeraden 

deze privacyverklaring regelmatig te controleren. Gebruik van de 

website en/of app houdt in dat gebruikers akkoord gaan met de 

gewijzigde privacyverklaring van M.H.C. De Westerduiven.  

 

9. Contact 

 

9.1. In geval van vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kan 

contact opgenomen worden met M.H.C. De Westerduiven via 

info@westerduiven.nl 

 

  

mailto:info@westerduiven.nl
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Bijlage A – Begripsbepaling 

 

In dit document wordt verstaan onder: 

 

M.H.C. De Westerduiven, de vereniging Mixed Hockeyclub De Westerduiven 

gevestigd te Westervoort, bezoekadres Westsingel 33 6921 RX Duiven en 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 40124461 (RSIN-nummer 815764157); 

 

App, de verzameling van officieel door het bestuur van de M.H.C. De 

Westerduiven aangewezen applicaties die worden ingezet om de 

ledenadministratie en hockey gerelateerde activiteiten te verzorgen. Naast het 

gebruik van LISA (Leden Informatie Systeem), betreft het koppelingen met 

Twinfield, Mailchimp en de KNHB; 

 

Website, de verzameling van officieel door het bestuur van M.H.C. De 

Westerduiven ingezette communicatiemiddelen zoals de externe website van 

M.H.C. De Westerduiven, www.westerduiven.nl alsook de interne website voor 

leden van M.H.C. De Westerduiven, https://leden.westerduiven.nl en overige 

sociale netwerken waarop M.H.C. De Westerduiven een profiel heeft 

(Facebook, Twitter, Instagram); 

 

Persoonsgegevens, betreft ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot 

een individu ongeacht het type gegeven. Voor- of achternaam, (e-mail) adres, 

lidnummer, teamfoto, gedrag en hockeyvaardigheden zijn allemaal voorbeelden 

van persoonsgegevens;  

 

Verwerken, betreft iedere handeling die betrekking heeft op een 

persoonsgegeven. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen, bewaren, 

verplaatsen, wissen, doorsturen, aanpassen, maar ook aan het kwijtraken of 

vernietigen van persoonsgegevens; 

 

Lid, zoals omschreven inde statuten van de M.H.C. De Westerduiven en nadere 

in het contributiereglement M.H.C. De Westerduiven. Het betreft degene die 

zich via de website inschrijft als lid. Een lid beschikt over geautoriseerde 

toegang (persoonlijk account, bestaande uit een unieke combinatie van 

lidnummer en wachtwoord); 

 

Vrijwilliger, is degene die via de website als zodanig bekend is gesteld en 

beschikt over geautoriseerde toegang; 

 

http://www.westerduiven.nl/
https://leden.westerduiven.nl/
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Bezoeker, is degene die van de website en/of app gebruik maakt. Een 

bezoeker beschikt niet over geautoriseerde toegang; 

 

Beheerder, is de persoon die door het bestuur van M.H.C. De Westerduiven is 

geautoriseerd om persoonsgegevens te verwerken en/of IT-

onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan website en/of app. Het wijzigen 

van persoonsgegevens is voorbehouden aan degene die over de autorisatie 

“Secretariaat” (ledenadministratie) of “Penningmeester” (bankgegevens) binnen 

LISA beschikt; 

 

Gebruiker, iedere willekeurige gebruiker van de website en/of app. Een 

gebruiker kan zijn: lid, vrijwilliger of bezoeker; 

 

Privacyverklaring, is dit reglement door de Algemene Leden Vergadering 

bekrachtigd; 

 

Datalek, betreft het onrechtmatig (dus zonder toestemming) toegang krijgen tot, 

wijzigen, vernietigen, verwerken of op enige wijze openbaar maken van 

persoonsgegevens.  

 


