
 

AVG verklaring
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Vooruit het AVG-programma heeft doorlopen en dat Vooruit
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 Vooruit 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 Vooruit zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze
verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 28-4-2018,

door Stichting AVG voor Verenigingen

gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.



Door Vooruit is verklaard dat:

De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:

Lidmaatschap 

Persoonsgegevens NAWTE + 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).

Via inschrijfformulier worden, veelal per huishouden, NAWTE-gegevens + geboortedatum verzameld. Voor de leden
die toestemming geven om via automatische incasso de contributie te betalen, wordt ook gevraagd naar IBAN. Een
maal per jaar wordt per huishouden het verenigingsblad "De Renkumse Doorloper" bezorgd bij de leden. Hierin
staan onder meer het jaarverslag, oproep ALV, verslag ALV, informatie over betaling contributie en andere
wetenswaardigheden.
Vrijwilligers 

Persoonsgegevens NAWTE;

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).

Gedurende het jaar en specifiek in het schaatsseizoen maakt de vereniging gebruik van vrijwilligers. De
vrijwilligerscoördinator heeft een overzicht van de leden die vrijwilligerswerk willen uitvoeren (voornamelijk vegen
baan en koek en zopie).
Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.) 

Persoonsgegevens NAWTE;

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.

Via e-mail, twitter en Facebook informeert de ijsvereniging haar leden over de openstelling van de ijsbaan. Dit
gebeurt alleen gedurende het ijsseizoen en dan met name als de situatie daar om vraagt, bijvoorbeeld eerste
openingsdag, gewijzigde openstellingen. Via haar eigen Facebook pagina en website informeert de ijsvereniging
haar leden over relevante informatie betreffende de ijsbaan en andere zaken.

De vereniging verklaart verder:

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

Onze privacy policy is te vinden op onze website www.renkumvooruit.nl

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.

IJsvereniging Vooruit hanteert alleen een inschrijfformulier. In dit inschrijfformulier wordt verwezen naar onze privacy
policy op de website. Indien leden zich inschrijven bij de baan is ter plekke ook een document met onze privacy policy in
te kijken.

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.

Lidmaatschapsgegevens worden doorgegeven aan de KNSB (hier zijn wij als vereniging bij aangesloten). Ten behoeve



van de verzekering van vrijwilligers worden leden die als vrijwilliger werkzaamheden doen voor de ijsvereniging
aangemeld bij onze verzekeraar (deze verzekering wordt via de KNSB afgesloten).

Persoonsgegevens worden niet in de cloud of in webbased databases opgeslagen. Persoonsgegevens worden op de
harde schijf opgeslagen bij de volgende functionarissen: - secretaris: ten behoeve van de ledenadministratie -
penningmeester: ten behoeve van het innen van de contributie - bestuurslid communicatie: ten behoeve van het
verzenden van emailberichten omtrent de ijsvereniging en ijsbaan. - bestuurslid coördinator vrijwilligers: ten behoeve
van het bijhouden van onze vrijwilligers De betreffende functionarissen dragen zorg voor up-to-date antivirussoftware
op hun computer.

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.

IPv^: akkoord DNNSEC: nog niet akkoord HTTPS: nog niet akkoord gecheckt via internet.nl (28 april 2018) Willen wij
persoonsgegevens verzamelen via de website (inschrijfformulier)? Zo niet, dan is dit geen probleem, Zo ja, dan moeten
we beveiligen.

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

Persoonsgegevens worden verzameld bij de functionaris die belast is met de Ledenadministratie. Jaarlijks zorgt hij/zij
voor een up-to-date gegevensbestand en verstrekt deze aan de andere functionarissen (penningmeester, secretaris,
vrijwilligerscoördinator en communicatie). Deze verwijderen jaarlijks hun oude bestanden. De functionaris
Ledenadministratie bewaart de gegevens echter tot maximaal twee jaar na het beëindigen van het lidmaatschap. Een
uitzondering wordt gemaakt voor de ere-leden van de verenging (op de ALV benoemd). Deze gegevens worden alleen
vernietigd als het betreffende ere-lid daar opdracht voor geeft.

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:

Alleen bestuursleden hebben toegang tot persoonsgegevens. Bij het toetreden van nieuwe leden tot het bestuur
(bekrachtigd in de ALV) worden zij gewezen op onze AGV-verklaring.

Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.

Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS).

Wij hebben medewerkers opgeleid en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.

Op de eigen computers van de bestuursleden kunnen persoonsgegevens zijn opgeslagen. Deze zijn altijd met een
gebruikersnaam en wachtwoord beveiligd.

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

De inschrijfformulieren worden bewaard op het adres van de functionaris ledenadministratie.

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

Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.

Personen jonger dan 16 jaar die lid willen worden van onze ijsvereniging, zonder dat daar een handtekening van de
ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger voor is gegeven, kunnen alleen lid worden door het direct contant
voldoen van de jaarcontributie. Het lidmaatschap eindigt direct aan het einde van het verenigingsjaar. In deze situatie
worden geen persoonsgegevens verwerkt.

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:

Naam persoon:

Plaats:



Datum:


