
1 
 

AV De Koplopers en de AVG 
 
 

Inhoud 
1 Inleiding ........................................................................................................................................... 2 

2 Aanpak ............................................................................................................................................. 2 

3 Samenvatting uitgevoerde werkzaamheden .................................................................................. 3 

4 Uitgezocht ....................................................................................................................................... 4 

4.1 – Foto’s .................................................................................................................................... 4 

4.2 – Kinderen ............................................................................................................................... 4 

4.3 – Papieren archief en historische gegevens ............................................................................ 4 

5 Verwerkingsregister ........................................................................................................................ 5 

6 Privacy Policy ................................................................................................................................... 5 

7 Diverse verzoeken voor toestemming ............................................................................................ 5 

8 Verwerkersovereenkomsten ........................................................................................................... 7 

9 Vrijwilligersverklaring .................................................................................................................... 10 

10 Hoe brengen we het in de praktijk ............................................................................................ 11 

 

  



2 
 

1 Inleiding 
 
Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie nieuwe regelgeving op het gebied van privacy, de 
zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Nederlandse versie van de 
Europese wetgeving genaamd General Data Protection Regulation (GDPR). 
Dit document beschrijft hoe Atletiekvereniging De Koplopers omgaat met persoonsgegevens, en 
daarmee wat AV De Koplopers doet om te voldoen aan de AVG. 
 

2 Aanpak 
 
In het voorjaar van 2018 is de AVG-commissie opgericht, bestaande uit de bestuursleden Henk 
Koelewijn, Nicolette Raaijmakers en Caroline Gautier (Nicolette is m.i.v. 1 jan 2019 gestopt met 
bestuur en ook met de AVG-commissie). Ook Marjan Heemskerk (ledenadministratie) was in het 
begin betrokken bij de AVG acties. Via internet is uitgezocht wat een sportvereniging moet doen om 
aan de AVG te voldoen. Er is o.a. gebruik gemaakt van de volgende websites: 
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/beleid/privacywetgeving 
 
Aan diverse commissies is de vraag gesteld hoe zij omgaan met persoonsgegevens en relevante 
bevindingen zijn opgenomen in het verwerkingsregister. 
  

https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/beleid/privacywetgeving
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3 Samenvatting uitgevoerde werkzaamheden 
 

1) De website is uitgebreid met de privacy policy. Ook is een uitgebreid overzicht gemaakt 
welke gegevens via de website bij wie terecht komen. 

 
2) We hebben het verwerkingsregister opgesteld waarin staat welke persoonsgegevens 

voor welk doel gebruikt worden, met welke grondslag, en hoe lang de gegevens daartoe 
bewaard worden.  

 
3) Het inschrijfformulier voor nieuwe leden is aangepast zodat zij alleen lid kunnen worden 

als zij toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens. Ook andere 
formulieren zijn aangepast aan de AVG. 

 
4) We zijn nagegaan voor welke partijen ‘verwerkersovereenkomsten’ nodig zijn. Deze 

partijen moeten òf onze verwerkersovereenkomst tekenen, òf de zorgvuldige omgang 
met persoonsgegevens beschrijven bijv. in de algemene voorwaarden. Voor grotere 
partijen zoals voor websitehosting en administratiepakketten is meestal het laatste van 
toepassing. 

 
5) We hebben een vrijwilligersverklaring opgesteld en de vrijwilligers laten verklaren in lijn 

te handelen met het privacybeleid van de vereniging.  
 

6) We zijn op zoek naar een persoon die wil toetsen of AV De Koplopers handelt in lijn met 
haar eigen privacy policy. 

 
7) Dit document is opgesteld. 

 
8) We zorgen voor communicatie en bewustwording van de AVG (in Kopstuk en op de 

website) richting de leden. Via de website is ook de documentatie beschikbaar: 

• AVG Algemeen (dit document) 

• Privacy Policy in HTML en PDF 

• Vrijwilligersverklaring 

• Verwerkingsregister 
  

https://dekoplopers.nl/wp-content/uploads/privacy/AV_De_Koplopers_AVG_algemeen.pdf
https://dekoplopers.nl/privacy-policy/
https://dekoplopers.nl/wp-content/uploads/privacy/AV_De_Koplopers_privacy_policy.pdf
https://dekoplopers.nl/wp-content/uploads/privacy/AV_De_Koplopers_vrijwilligersverklaring.pdf
https://dekoplopers.nl/wp-content/uploads/privacy/AV_De_Koplopers_verwerkingsregister.pdf
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4 Uitgezocht 
 

4.1 – Foto’s 
De hoofdregel is dat alleen foto’s mogen worden gepubliceerd van personen die herkenbaar in beeld 
zijn als deze personen daar toestemming voor hebben gegeven. Dat geldt zowel voor foto’s die online 
worden geplaatst als voor foto’s die in een clubblad of folder worden gezet. Indien u als club foto’s wilt 
publiceren waarop individuele sporters herkenbaar in beeld zijn, dan heeft u daar zijn of haar 
uitdrukkelijke toestemming voor nodig. Deze toestemming zal ook actief moeten worden gegeven door 
de sporter. U zou daarvoor bijvoorbeeld bij de aanmelding als lid toestemming kunnen vragen om tot 
het publiceren van zijn of haar foto’s op de website van de club, in het clubblad of via andere kanalen. 
In geval het lid minderjarig is, is toestemming van zijn of haar ouder(s) nodig. Het zal duidelijk moeten 
zijn waarvoor precies toestemming wordt gegeven en waar de foto geplaatst zou kunnen worden. Als 
een lid geen toestemming geeft is het niet toegestaan om zijn of haar foto te publiceren. Dit zal dus 
goed in de gaten moeten worden gehouden. 
Uit: https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-
commissielid/beleid/privacywetgeving/fotos-publiceren-van-evenementen 
 
 

4.2 – Kinderen 
Verwerkt een organisatie straks gegevens van kinderen online? Bijvoorbeeld via een app, online 
game, webwinkel of via sociale media? Dan mag dit bij kinderen onder de 16 jaar alleen als de ouders 
hiervoor toestemming hebben gegeven. 
Uit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/mag-ik-onder-de-avg-gegevens-van-kinderen-
verwerken 
 
Dat lijkt te betekenen dat de uitslagen van kinderen onder de 16 niet op uitslagen.nl gepubliceerd 
mogen worden zonder toestemming van de ouders. Voor kinderen t/m 12 jaar houdt de organisatie 
van de trimloop zich hier aan. Voor kinderen tussen 13 en 16 jaar zal de organisatie daar – indien 
nodig – coulant mee omgaan.  
 

4.3 – Papieren archief en historische gegevens 
 
Is de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk? Dan 
moeten organisaties de gegevens vernietigen. Zijn persoonsgegevens bestemd voor historische, 
statistische of wetenschappelijke doeleinden? Dan mogen organisaties de persoonsgegevens in een 
archief bewaren. Voor persoonsgegevens in een archief geldt geen bewaartermijn. Op deze regel 
bestaat een uitzondering: als de Archiefwet of een andere wet van toepassing is, geldt wel een 
bewaartermijn. De organisatie moet de gegevens vernietigen als ze niet meer nodig zijn voor het doel 
van het archief. 
Uit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-
persoonsgegevens 
  

https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/beleid/privacywetgeving/fotos-publiceren-van-evenementen
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/beleid/privacywetgeving/fotos-publiceren-van-evenementen
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/mag-ik-onder-de-avg-gegevens-van-kinderen-verwerken
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/mag-ik-onder-de-avg-gegevens-van-kinderen-verwerken
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens
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5 Verwerkingsregister 
 
Sportverenigingen zijn zelfstandig verplicht zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. De wet stelt 
daarvoor een aantal concrete eisen. Om te achterhalen welke gevolgen dit heeft voor jouw vereniging, 
moet je eerst grondig vaststellen hoe de vereniging persoonsgegevens zoal gebruikt. Deze informatie 
leg je vast in een verwerkingsregister (hierna: 'register'). Het bijhouden van een register is vanaf 25 mei 
2018 wettelijk verplicht. 
Uit: https://sport.nl/media/21833/privacy-en-sportvereniging-nieuwsbrief-2.pdf via 
www.atletiekunie.nl 
 
Het verwerkingsregister is beschikbaar op de website. 
 

6 Privacy Policy 
 
De privacy policy beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Behalve een algemene 
beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens, bevat de privacy policy ook informatie over 
specifieke groepen. 
Welke specifieke persoonsgegevens we verwerken is beschreven per groep gebruikers zoals leden, 
cursisten, deelnemers aan evenementen, zakelijke relaties, en overige contacten. 
 
Voor de actuele versie, zie https://dekoplopers.nl/privacy-policy/ 
 

7 Diverse verzoeken voor toestemming 
 
Bij de volgende handelingen vragen wij n.a.v. de AVG om toestemming: 
 
Verenigingswebsite https://dekoplopers.nl : 

• Contactformulier: 
“Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Privacy 
Policy” 

• Inschrijfformulier voor nieuwe leden: 
“Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens door de vereniging zoals vastgelegd 
in de Privacy Policy en door de bond (=Atletiekunie) zoals vastgesteld in het privacy 
statement” 
“Ik ga akkoord met de publicatie van beeldmateriaal van verenigingsactiviteiten” 

• Machtigingsformulier voor automatische incasso: 
“Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Privacy 
Policy” 

• Verhuizingsformulier: 
“Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Privacy 
Policy” 

• Opzegformulier (beëindiging lidmaatschap): 
“Door het aanvinken van het vakje hiernaast geef je toestemming om je contactgegevens 
langer te bewaren, bijv. voor een reünie. Dit is optioneel.” 

• Inschrijfformulier voor de Kopjesloop Bedrijvenloop: 
“De contactpersoon verklaart dat de teamleden akkoord gaan met de verwerking van 
persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Privacy Policy” 

https://sport.nl/media/21833/privacy-en-sportvereniging-nieuwsbrief-2.pdf
https://dekoplopers.nl/privacy-policy/
https://dekoplopers.nl/


6 
 

“De contactpersoon verklaart dat de teamleden akkoord gaan met de publicatie van 
beeldmateriaal van de Bedrijvenloop, waaronder teamfoto's” 

• Inschrijfformulier voor hardloopcursussen zoals Vervolg op Start to Run: 
“Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Privacy 
Policy” 
“Ik ga akkoord met de publicatie van beeldmateriaal van de cursus” 

• Inschrijfformulier voor de reanimatiecursus: 
“Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Privacy 
Policy” 
“Ik ga akkoord met de publicatie van beeldmateriaal van de cursus” 

• Inschrijfformulier aanbieding Golden Tenloop: 
“Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Privacy 
Policy” 
“Ik ga akkoord met de publicatie van beeldmateriaal van de cursus” 

• Inschrijfformulier voor evenementen zoals ‘1km op de baan’: 
“Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Privacy 
Policy” 
“Ik ga akkoord met de publicatie van beeldmateriaal van het evenement” 

 

Papieren inschrijving: 

• Inschrijfformulier voor Kopjesloop: 
“Door in te schrijven ga je akkoord met opname in de uitslagen op www.uitslagen.nl.” 

• Inschrijfformulier voor Kopjesloop onder de 16 jaar: 
NTB 

• Inschrijfformulier voor Kinder Kopjesloop (onder de 12 jaar): 
NTB 

 
Wedstrijdwebsites https://goldentenloop.nl (en https://droomtijdloop.nl ): 

• Algemene voorwaarden: 
https://www.goldentenloop.nl/meer-info/algemene-voorwaarden/ 

• Akkoordverklaring  op individueel formulier van inschrijven.nl: 
“Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en heb toestemming van mijn ouders/voogd 
indien ik 15 jaar of jonger ben.” 

• Akkoordverklaring  op groepsformulier van inschrijven.nl: 
“Ik verklaar dat ik alleen personen inschrijf die op de hoogte zijn van de algemene 
voorwaarden en hiermee akkoord gaan.” 
  

http://www.uitslagen.nl/
https://goldentenloop.nl/
https://droomtijdloop.nl/
https://www.goldentenloop.nl/meer-info/algemene-voorwaarden/
https://www.goldentenloop.nl/meer-info/algemene-voorwaarden/
https://www.goldentenloop.nl/meer-info/algemene-voorwaarden/
https://www.goldentenloop.nl/meer-info/algemene-voorwaarden/
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8 Verwerkersovereenkomsten 
Er zijn geen partijen waar AV De Koplopers een specifieke verwerkersovereenkomst mee hoeft te 
sluiten, behalve Stichting Reanimatie 3B Hoek. In de overige gevallen voldoen de algemene 
voorwaarden van de verwerkers. 
 
AU (1): Als sporters lid zijn van de vereniging én lid zijn van de bond zijn vereniging en bond 

beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Beiden moeten dan een 
eigen grondslag hebben voor de verwerkingen die zij doen. Vaak Uitvoering van de 
(eigen) overeenkomst of Gerechtvaardigd belang. In deze situatie is géén 
verwerkersovereenkomst tussen vereniging en bond vereist. 
Uit: https://sport.nl/media/21917/aanvullende-qanda-avg-sportverenigingen-mei-
2018.pdf via www.atletiekunie.nl 

AU (2): Verwerkersovereenkomst met Atletiekunie nodig? 
Als club hoef je geen verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Atletiekunie. Er is 
een verwerkersovereenkomst nodig als er een verwerkingsverantwoordelijke1 en een 
verwerker2 is. Leden die zich aanmelden bij de club worden ook lid bij de bond. Als 
club draag je bondscontributie af voor je leden. Dit betekent dat er een overeenkomst 
is tussen (1) de sporter en de club en (2) tussen de sporter en de bond. Als club lever je 
persoonsgegevens van de sporter aan bij de bond. Dit gaat om verstrekking van 
gegevens aan een derde (de bond) ter uitvoering van de sportovereenkomst met de 
club. In dit geval zijn sporters lid van de club en van de bond wat betekent dat beide 
verwerkingsverantwoordelijk zijn in de zin van de AVG. De Atletiekunie en de club 
hebben beide een eigen grondslag voor verwerkingen die ze doen. In de meeste 
gevallen gaat dit om uitvoering van de eigen overeenkomst of gerechtvaardigd 
belang. In deze situatie is geen verwerkersovereenkomst nodig tussen de Atletiekunie 
en de club, doordat bond en club beide verantwoordelijk zijn. Aan te raden is om op 
het aanmeldformulier van de club duidelijk op te nemen dat de sporter bij 
lidmaatschap bij de club ook lid van de bond wordt en dat de club bondscontributie 
afdraagt. Hierdoor is het lid goed op de hoogte van beide lidmaatschappen. 
1 Verwerkingsverantwoordelijke: degene die het doel van de middelen voor de 
werking vaststelt 
2 Verwerker: degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 
persoonsgegevens verwerkt 
Bron: Aanvullende Questions & Answers Sportverenigingen – voor sportbonden 
(DAS, mei 2018) via https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-
commissielid/beleid/privacywetgeving 

 
Sportlink:  Er is geen aparte verwerkersovereenkomst met Sportlink. 

Er behoeft niet zo zeer een nieuwe overeenkomst te worden overeengekomen, maar 
alle aspecten van een bewerkersovereenkomst moeten wel zijn overeengekomen. 
Sportlink heeft alle aspecten van de verwerkersovereenkomst vorig jaar al verwerkt in 
haar algemene voorwaarden. Deze kan je vinden in ons support center: Sportlink 
voorwaarden. Dus er komt geen aanvullende overeenkomst. 
Uit: 
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000110291-
standaardvoorwaarden-sportlink-verenigingen 

 9.8) Sportlink draagt ervoor zorg dat onbevoegd personeel geen toegang heeft tot  
de persoonsgegevens en/of de gegevensverwerkende toepassingen. Sportlink 
verklaart dat ieder van zijn medewerkers die wordt gemachtigd tot toegang tot de 
persoonsgegevens verplicht is tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan 

https://sport.nl/media/21917/aanvullende-qanda-avg-sportverenigingen-mei-2018.pdf
https://sport.nl/media/21917/aanvullende-qanda-avg-sportverenigingen-mei-2018.pdf
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/beleid/privacywetgeving
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/beleid/privacywetgeving
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000110291-standaardvoorwaarden-sportlink-verenigingen
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000110291-standaardvoorwaarden-sportlink-verenigingen
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hij kennis neemt. Hiertoe zal de desbetreffende medewerkers een 
geheimhoudingsverklaring ondertekenen 

 9.3) Sportlink zal al hetgeen doen waartoe een verwerker van persoonsgegevens 
verplicht is op grond van het bij of krachtens de AVG bepaalde. Sportlink zal waar 
nodig haar medewerking verlenen zodat de vereniging aan zijn verplichtingen op 
grond van de AVG kan voldoen. Indien hiervoor een substantiële nadere inspanning 
nodig is, dan zal Sportlink haar reguliere (martkconforme) tarieven hiervoor in 
rekening brengen bij de vereniging. Sportlink zal de kosten daarbij trachten zo laag 
mogelijk te houden. Sportlink zal de van de sportbond of vereniging ontvangen 
persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van sportbond dan wel vereniging 
verwerken en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan 
wel de wet of een rechterlijke uitspraak. Sportlink zal geen persoonsgegevens 
kopiëren, aan een andere partij ter beschikking stellen, dan wel andere handelingen 
met de persoonsgegevens uitvoeren dan omschreven in de Overeenkomst, tenzij 
sportbond, vereniging of verenigingsleden hiervoor uitdrukkelijke toestemming 
hebben gegeven. 

 
ING: Alle partijen die bij ING een Betaalrekening hebben, hoeven geen 

verwerkersovereenkomst met ING te sluiten. 
Uit: https://www.ing.nl/de-ing/privacy-statement/contact-en-vragen-over-
privacy/index.html 

 
Wegwed:  Voor Uitslagen.nl wordt geen verwerkersovereenkomst opgesteld. In het 

computerprogramma Wegwed (de enige manier om uitslagen op www.uitslagen.nl te 
zetten) staat in de nieuwste versie een disclaimer. Bij publicatie van uitslagen op 
Uitslagen.nl gaat organisatie akkoord met de (privacy)voorwaarden zoals in de 
disclaimer worden vermeld. Op Uitslagen.nl staat per 25 mei 2018 een privacy 
verklaring die hierop aansluit. (uit email dd 24 mei 2018 van Iwan Oprins, ontwikkelaar 
Wegwed, n.a.v. een vraag van AV De Koplopers hierover). 

  
 Persoonsgegevens: Als een organisatie de uitslagen op Uitslagen.nl plaatst dan worden 

de volgende gegevens opgeslagen: naam, geboortedatum, geslacht, woonplaats, land, 
vereniging/team, startnummer, prestatie. De geboortedatum zal nooit worden 
getoond in de uitslagenlijsten. Van contactpersonen van organisaties die zich 
registreren op Uitslagen.nl worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, adres, 
postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres. Wij verstrekken 
uitslaggegevens niet aan derden, tenzij de organisator van het evenement daar 
specifiek toestemming voor geeft. 

 Uit: https://uitslagen.nl/privacyverklaring.html 
 
Antagonist: (web hosting provider) 

Artikel 2. Doeleinden van de Verwerking 
1. Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in 
opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te Verwerken. De Verwerking zal 
uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst alsmede 
voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of 
die met nadere instemming worden bepaald.  
2. Leverancier zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals 
door Opdrachtgever is vastgesteld. 
Uit: https://www.antagonist.nl/downloads/algemene-voorwaarden.pdf 
 

  

https://www.ing.nl/de-ing/privacy-statement/contact-en-vragen-over-privacy/index.html
https://www.ing.nl/de-ing/privacy-statement/contact-en-vragen-over-privacy/index.html
http://www.uitslagen.nl/
https://uitslagen.nl/privacyverklaring.html
https://www.antagonist.nl/downloads/algemene-voorwaarden.pdf


9 
 

Stichting Reanimatie 3B Hoek: 
 De stichting Reanimatie 3B Hoek die de reanimatiecursussen voor de Koplopers 

verzorgt heeft onze verwerkersovereenkomst ondertekend: 
De Verwerker verklaart hierbij te voldoen aan de regelgeving op het gebied van de 
AVG. 
De Verwerker verklaart hierbij dat de persoonsgegevens niet doorgegeven worden 
aan derden, dus ook niet aan de Nederlandse Hartstichting. 
De Verwerker verklaart hierbij dat de persoonsgegevens maximaal 3 jaar bewaard 
blijven na deelname van de laatste reanimatiecursus (want dat is de geldigheidsduur 
van het certificaat). 
De Verwerker verklaart de van de Verantwoordelijke verkregen Persoonsgegevens 
geheim te houden. 

 
KvK: De Kamer van Koophandel (KvK) meldt n.a.v. vraag via email dd 8 jan 2019 dat de 

gegevens openbaar zijn omdat dat nu eenmaal moet qua wetgeving.  Om te 
voorkomen dat je wordt gemaild of gebeld kan je via een formulier om zogenaamd 
NMI verzoeken. Dit is een non mailing indicator. De aanvrager ziet dit en dient dit te 
respecteren volgens de voorwaarden van de KvK. Overigens zijn alleen 
persoonsgegevens van de bestuursleden aangemeld bij de KvK. 
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9 Vrijwilligersverklaring 
 
Door de vrijwilligersverklaring te ondertekenen beloven vrijwilligers zorgvuldig om te gaan met 
persoonsgegevens en geven zij toestemming voor het delen van hun persoonsgegevens (uitsluitend 
naam, telefoon, emailadres) met leden en vrijwilligers. 
 
De getekende verklaringen worden opgeslagen in een map in de bestuurskamer van AV De Koplopers 
en digitaal wordt bijgehouden wie de verklaring heeft ondertekend. 
 
Minstens tweemaal per jaar wordt 

• elke vrijwilliger, die nog geen verklaring ondertekend heeft, aangesproken dat alsnog te doen 

• de lijst met vrijwilligers bijgewerkt 

• de lijst met ondertekening van de vrijwilligersverklaring bijgewerkt (deel van de 
vrijwilligerslijst) 

 

Voor de actuele vrijwilligersverklaring, zie 

https://dekoplopers.nl/wp-content/uploads/privacy/AV_De_Koplopers_vrijwilligersverklaring.pdf  

https://dekoplopers.nl/wp-content/uploads/privacy/AV_De_Koplopers_vrijwilligersverklaring.pdf


11 
 

10 Hoe brengen we het in de praktijk 
 
De AVG-commissie zorgt ervoor dat alle commissies en relevante personen er regelmatig aan 
herinnerd worden dat zij persoonsgegevens die niet langer relevant zijn verwijderen. Hiertoe wordt 
onderstaand schema gevolgd. De linking-pin uit het bestuur ontvangt een herinnering voor 
opschoning van de gegevens en het is aan de linking-pin om ervoor te zorgen dat de commissieleden 
en aanverwante personen de herinnering ontvangen en er naar handelen. 
Verwijderd dienen te worden: 

• Alle persoonsgegevens van oud-leden die langer dan de aangegeven termijn lid af zijn 

• Persoonsgegevens van huidige leden en recente oud-leden die verouderd zijn, zoals 
deelname aan activiteiten, uitslagen/resultaten, contactgegevens van leden die naar een 
andere groep binnen de vereniging zijn gegaan, etc. 

• Uitzonderingen zijn publicaties op papier en internet. Uitslagen blijven ‘eeuwig’ staan 
 

Voor details, zie het verwerkingsregister, dat leidend is. 
 

 Aantal keren per jaar Richtlijn opschoning 

ledenadministratie 2x mrt sep Ouder dan 7 jaar (fiscaal verplicht) 

vrijwilligerslijst 2x jan juli Ouder dan 2 jaar 

trimloopcommissie 1x mrt - Ouder dan 2 jaar 

technische commissie (TC) 1x mrt - Ouder dan 2 jaar 

trainers (via TC) 1x mrt - Ouder dan 2 jaar 

Het Kopstuk 1x mrt - Ouder dan 2 jaar 

webteam 1x mrt - Ouder dan 2 jaar 

medische commissie 1x mrt - Ouder dan 2 jaar (behalve reanimatie) 

reanimatie 1x mrt - Ouder dan 3 jaar (geldigheid certificaat) 

masseurs 1x mrt - Ouder dan 2 jaar 

werkgroep GTL 1x okt - Ouder dan 2 jaar 

barcommissie 1x mrt - Ouder dan 2 jaar 

bestuursleden 1x jan - Ouder dan 2 jaar 

overige 1x jan - Ouder dan 2 jaar is de standaard voor 
zaken die (nog) niet beschreven zijn 

 
 


