
AVG verklaring
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat VV Woudia het AVG-programma heeft doorlopen en dat VV
Woudia zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft VV Woudia kennis over
de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet
te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door VV Woudia zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze
verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 14-2-2018,

door Stichting AVG voor Verenigingen

gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.



Door VV Woudia is verklaard dat:

De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:

Lidmaatschap

PersoonsgegevensNAWTE + geboorte datum
Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;

Verwerking door
wie Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Lidmaatschapregistratie toegankelijk via login => Sportlink.

Lidmaatschap en extra profielinformatie

PersoonsgegevensNAWTE + profielinformatie zoals: schoen- en/of kledingmaat, dieet wensen, etc;
Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;

Verwerking door
wie Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Lidmaatschapregistratie toegankelijk via login => Sportlink.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Persoonsgegevens Naam en e-mailadres;
Overeenkomst Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website);
Verwerkingen Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;
Verwerking door wie Afdeling communicatie;
Bewaartermijn Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Op de website woudia.nl wordt gevrgaagd naar naam en emailadres indien men de nieuwsbrief wil ontvangen, 
inclusief opt-in tot het benaderen van de inschrijver met eventuele gesponsorde berichten. 

Stakeholder-/lobbycontacten, donateur en geïnteresseerde

Persoonsgegevens NAWTE;
Overeenkomst Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn;
Verwerkingen Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten;
Verwerking door wie Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;
Bewaartermijn Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 jaar.

donateurregistratie toegankelijk via login => Sportlink.

Medewerkers

Persoonsgegevens NAWTE + geboortedatum, kopie ID en bankgegevens;
Overeenkomst Arbeidsovereenkomst;
Verwerkingen Salariëring;
Verwerking door wie HRM-afdeling;
Bewaartermijn Afhankelijk van het feit welke gegevens het betreft.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Medewerkersfoto’s op de website

Persoonsgegevens Naam + foto;
Overeenkomst Aanvullende personeelsovereenkomst;
Verwerkingen Medewerkersfoto’s op website;
Verwerking door
wie Administratie, afdeling communicatie;

Bewaartermijn Uitgangspunt: behoudens toestemming worden foto's verwijderd nadat een persoon uit dienst
treedt.



De weergave op de woudia.nl kan van toepassing zijn, maar de data wordt hierbij wel geladen vanuit een door 
KNVB beheerde database. (embed) 

Vrijwilligers

PersoonsgegevensNAWTE;
Overeenkomst Vrijwilligersovereenkomst;
Verwerkingen Informatieverstrekking;
Verwerking door
wie Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.)

PersoonsgegevensNAWTE;

Overeenkomst Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een
nieuwsbrief;

Verwerkingen Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de vereniging en/of
producten/diensten;

Verwerking door
wie Afdeling marketing/communicatie;

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de vereniging of haar
diensten/producten.

Hier vind je de
handleiding om zelf
bewaartermijnen voor de
opslag en verwerking
van persoonsgegevens

te bepalen. 

De vereniging verklaart verder:

Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.

http://www.woudia.nl/privacy-policy/ en http://www.woudia.nl/mijn-gegevens-bij-woudia/

Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin
persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.

Indien niet naar de website verwezen, is er een fysieke- of e-mail bijlage toegevoegd met deze policy.

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze
hebben gekregen.

https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000129377-privacy-informatie-knvb 

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware
waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen
en te installeren.

Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

Alleen www.woudia.nl heeft een back-up server draaien op een cloud-drive via Dropbox, die elke dag updatet. De data is 
fysiek op meerdere locaties over de Verenigde Staten opgeslagen. Dit gaat niet alleen over de code, maar ook 
databases waarin nieuw lid-gegevens zijn opgeslagen. Deze data is ge-encrypt en wordt beveiligd door Dropbox: 
(https://www.dropbox.com/help/security/physical-location-data-storage) + 

Wij als vereniging verklaren dat wij ook persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.

Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de

https://www.avg-programma.nl/avg/filestore/organisaties/NOCNSF/documenten/Handleiding_bepaling_bewaartermijnen.pdf


Er zijn duidelijke afspraken over het verwijderen van gegevens die niet benodigd meer zijn 
binnen de vereniging. Een overzicht hiervan is hier te vinden: http://www.woudia.nl/wp-
content/uploads/2018/02/Woudia-AVG-Doelbinding-Blad1-1.pdf 

Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de
overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is
ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:

Wij hebben geen https:// ondersteuning op onze website, daar er geen persoonlijke gegevens achter de login-muur 
wordt opgeslagen. (login-muur is alleen voor het benaderen van de admin.) 

Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.

Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en
grendel.

We hebben binnen de club het beleid om geen ongevraagde reclame naar onze leden te sturen. Sinds januari 2018 
hebben we wel een optie tot nieuwsbrief inschrijving waar dit wel mogelijk wordt middels een opt-in.

Wij als verenigingen vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct markering.

Bij Woudia worden de auto-incasso formulieren gecontroleerd. Indien de gegevens hier niet in orde zijn, dan wordt er 
persoonlijk contact opgenomen met de ouders. 

Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Aldus verklaard door:
Naam vereniging:VV Woudia

Naam persoon: Kevin Bruggink

Plaats: Hoorn

Datum: 14 februari 2018


