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Aan : Alle VIVES-leden 
Van : VIVES-bestuur 
Datum : 25 september 2018 
Onderwerp : Omgaan met persoonsgegevens binnen VIVES 
 
Inleiding 
Vanaf 25 mei geldt in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wetgeving die de 
privacy van burgers beter moet beschermen. Wat betekent de AVG voor jou als lid van VIVES? 
 
De AVG gaat over het beschermen van persoonsgegevens. Er wordt van een persoonsgegeven gesproken 
wanneer een persoon aan de hand van dat gegeven kan worden geïdentificeerd. Denk aan een naam en een 
adres, maar ook aan een telefoonnummer, een e-mailadres, een kenteken, een bankrekeningnummer en zelfs 
een IP-adres. Als je deze gegevens verwerkt, moet je daarvoor een rechtmatige grondslag hebben. 
 
Welke grondslagen zijn er? 
De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens: 

1. Toestemming van de betrokken persoon -> bijvoorbeeld de handtekening op het inschrijfformulier. 
2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 
3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. 
4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen. 
5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of 

uitoefening van openbaar gezag. 
6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. 

 
Als vereniging zijn we zelf verantwoordelijk om te beoordelen of we ons voor de verwerking van een 
persoonsgegeven op één van de 6 grondslagen kunnen baseren. 
 
Enkele voorbeelden: 

• Het verzamelen van een persoonsgegeven zoals ‘politieke voorkeur’ of ‘levensovertuiging’ heeft voor 
VIVES geen meerwaarde. VIVES heeft dan ook geen grondslag om zo’n persoonsgegeven aan een lid te 
vragen en te registreren. Dit doen we dan ook niet. 

• Maar een persoonsgegeven zoals ‘geboortedatum’ of ‘e-mailadres’ is wel degelijk noodzakelijk voor VIVES 
om aan een lid te vragen en te registreren. Aan de hand van de geboortedatum kan worden bepaald tot 
welke leeftijdscategorie iemand behoort. Het e-mailadres is noodzakelijk om verenigingsinformatie via de 
nieuwsbrief te kunnen verstrekken. VIVES heeft dan ook een grondslag om deze persoonsgegevens aan 
een lid te vragen en te registreren. Dit doen we dan ook. 

 
Wat betekent de AVG voor mij als lid van VIVES? 
VIVES heeft onlangs een privacyverklaring opgesteld waarin wordt aangegeven welke persoonsgegevens we van 
jou verzamelen en waarom. Een nieuw lid van VIVES geeft door ondertekening van het inschrijfformulier 
automatisch aan dat hij akkoord is met deze privacyverklaring en dus de verwerking van zijn persoonsgegevens. 
Bij aanmelding van een kind jonger dan 16 jaar is toestemming alleen geldig als deze door de persoon met 
ouderlijke verantwoordelijkheid is verleend. 
 
Ben je een bestaand lid van VIVES dan geldt dat je een aantal rechten hebt met betrekking tot de verwerking van 
jouw persoonsgegevens. In de privacyverklaring zijn deze rechten opgenomen. Lees deze verklaring goed door en 
maak eventueel gebruik van je rechten. 
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De actuele versie van de VIVES-privacyverklaring is altijd te vinden onderaan de website: www.vives-volleybal.nl. 
 
Wat betekent de AVG voor mij als commissielid/vrijwilliger binnen VIVES? 
Binnen VIVES zijn vele commissies en vrijwilligers in allerlei functies actief. Verschillende commissies en functies 
hebben ook veelvuldig met persoonsgegevens te maken. Elk commissielid/vrijwilliger is gehouden zich aan de 
volgende algemene regels te houden: 

1. Verzamel alleen persoonsgegevens van een lid als je daar een grondslag voor hebt. 
2. Ga zorgvuldig en discreet om met de persoonsgegevens van een lid. 
3. Wees kritisch bij het delen van persoonsgegevens met anderen: 

a. Verstrek nooit zomaar een of meerdere persoonsgegeven(s) van een lid aan iemand anders 
binnen de vereniging. Vraag na waarvoor die andere persoon de persoonsgegevens nodig heeft. 

b. Verstrek nooit persoonsgegeven(s) van een lid of meerdere leden aan een externe 
persoon/organisatie buiten de vereniging. Vraag hiervoor altijd toestemming aan het bestuur. 

c. Binnen een commissie mag je best een lijst met persoonsgegevens onderling uitwisselen. 
Bijvoorbeeld: de kampcommissie stuurt intern een lijstje rond met de aangemelde kinderen. 

d. Het is niet toegestaan een lijst met persoonsgegevens naar meerdere commissies en vele 
personen binnen de vereniging rond te sturen, bijvoorbeeld de ledenlijst. Stem het versturen van 
zo’n lijst altijd van tevoren af met het bestuur. 

4. Bij twijfel of je wel/niet persoonsgegevens aan iemand mag verstrekken, vraag je dit na bij het bestuur. 
5. Stuur je een e-mail naar een grote groep personen/leden, plaats de e-mailadressen dan in de BCC. 
6. Laat papieren of digitale gegevensdragers met persoonsgegevens niet rondslingeren. Meld verlies van 

persoonsgegevens altijd aan het bestuur! 
7. Raadpleeg persoonsgegevens alleen in een goed beveiligde digitale omgeving waarop antivirussoftware is 

geinstalleerd en werk met toegangscodes. 
8. Wanneer een commissielid/vrijwilliger stopt met zijn werkzaamheden, zorg er dan voor dat iemand geen 

toegang meer heeft tot de (persoons)gegevens. 
 
We werken eraan dat elke commissie toegang tot Sportlink Club krijgt, waardoor geen Excel-lijstjes met 
persoonsgegevens meer hoeven te worden rondgestuurd. 
 
Foto’s 
VIVES maakt in principe alleen foto’s met als doel teams/wedstrijden/activiteiten van de vereniging vast te leggen 
en hierover naar de leden en de omgeving te kunnen communiceren. Dat gebeurt via de website en social 
mediakanalen. Als een lid bezwaar heeft tegen de publicatie van een foto, dan moet hij dit direct aangeven bij: 

1. de maker van de foto; of 
2. bij de webmaster van de website/het social mediakanaal; of 
3. het bestuur. 

 
Verlies van persoonsgegevens = datalek 
In de AVG wordt ook gesproken over datalekken. Maar wat is een datalek? Een datalek is een beveiligingsincident 
waarbij persoonsgegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, voor onbevoegden toegankelijk waren, of 
‘zijn verloren’. 
Bijvoorbeeld: Iemand heeft de VIVES-ledenlijst uitgeprint of op een USB en heeft die print/stick in de bus laten 
liggen. Op het moment dat er een datalek is of je vermoedt dat er persoonsgegevens zijn verloren of in verkeerde 
handen zijn gekomen, informeer het bestuur dan direct hierover! 
 
  

http://www.vives-volleybal.nl/
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Vragen 
Binnen het VIVES-bestuur is Roy Vink (penningmeester) verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens. Als je vragen hebt of gebruik wilt maken van een van je rechten, dan kun je een e-mail sturen 
naar penningmeester@vives-volleybal.nl. 
 

mailto:penningmeester@vives-volleybal.nl

