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Privacy Beleid Persoonsgegevens Kanovereniging 

Hardenberg- Vecht 
(oktober 2018) 

 

Inleiding en aanleiding 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In 

dit document wil het bestuur aangeven hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens.  

Dit document geeft aan waar persoonsgegevens door de Kanovereniging Hardenberg-Vecht 

(KVHV) worden verzameld en hoe de vereniging daarmee omgaat. Het Privacy Beleid 

Persoonsgegevens zal door het bestuur van de KVHV elk jaar, voorafgaand aan de Algemene 

ledenvergadering in maart, worden getoetst op actualiteit en volledigheid. Er wordt jaarlijks  

gerapporteerd of het bestuur van de KVHV het Privacy Beleid Persoonsgegevens het 

afgelopen jaar op juiste manier heeft toegepast. Dit wordt gedaan door een functionaris die 

door de ledenvergadering wordt gekozen (buiten het bestuur). Deze functionaris zal ook 

lopende het seizoen steekproefsgewijs toetsen of de in dit document gemaakte afspraken 

op de juiste wijze worden uitgevoerd. 

Leeswijzer 

Onderstaand wordt per thema beschreven in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van de 

persoonsgegevens die leden aan de KVHV hebben verstrekt. Bij elk thema wordt aangegeven 

op welke wijze daarmee wordt omgegaan en welke functionarissen binnen de vereniging 

over de gegevens kunnen beschikken. 

Ledenadministratie 

Alle gegevens die worden verzameld komen binnen bij de ledenadministratie van de KVHV. 

Deze gegevens worden verwerkt en bewaard door de secretaris van de KVHV. 

Het gaat daarbij om de volgende gegevens: 

• N.A.W. gegevens (Naam Adres Woonplaats) en geboortedatum 

• Telefoonnummer en mailadres 

• Bankrekeningnummer 

De gegevens van de ledenadministratie worden aan het Watersportverbond verstrekt 

vanwege het automatisch lidmaatschap van het Watersportverbond en het abonnement op 

het maandblad Kanosport.  

In de ledenadministratie wordt tevens vastgelegd welke functies door leden worden 

uitgevoerd. 
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Minderjarigen 

De KVHV verwerkt persoonsgevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen 

indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

Verstrekking aan derden 

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan partijen waarmee we een 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij  

afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder verstrekt de 

vereniging gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Contactgegevens zoals emailadressen kan de vereniging aan partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor communicatie-doeleinden, wanneer dit eerst is afgestemd met de 

betreffende leden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het organiseren van sportactiviteiten 

waarbij alle betrokkenen informatie nodig zijn in het kader van de organisatie. 

Bewaartermijn 

De KVHV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Leden hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke 

de vereniging van het lid hebben ontvangen. 

Beveiliging 

De vereniging neemt passende technische en organisatorische maatregelen om 

persoonsgegevens van de leden te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn o.a. 

de volgende maatregelen genomen: 

• Alle personen die namens de KVHV van verstrekte persoonsgegevens kennis kunnen 

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• De vereniging hanteert gebruikersnaam en wachtwoordbeveiliging op alle systemen, 

zowel op de computer van de secretaris als op de cloud-omgeving van de vereniging. 

• De vereniging pseudonimiseert en zorgt voor encryptie van persoonsgegevens als 

daar aanleiding toe is. 

• De vereniging maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen 

herstellen bij fysieke of technische incidenten. 

• De vereniging test en evalueert regelmatig onze maatregelen en legt de test- en 

evaluatieresultaten vast. 

• De vereniging informeert iedereen die met persoonsgegevens in aanraking komt over 

het belang van de bescherming van persoonsgegevens 
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Bestuur 

De gegevens uit de ledenadministratie worden door het bestuur van de KVHV gebruikt voor 

de noodzakelijke correspondentie met leden. Dat is als volgt onderverdeeld: 

Voorzitter Kanovereniging Hardenberg-Vecht 

• Gebruik mailadressen of telefoonnummers om contact te kunnen leggen met leden 

van de vereniging. 

 

Secretaris Kanovereniging Hardenberg-Vecht 

• Gebruik van N.A.W gegevens voor het kunnen versturen van correspondentie 

• Gebruik van N.A.W gegevens en van geboortedatum voor het kunnen aanmelden van 

leden bij het Watersportverbond. 

• Gebruik van mailadressen of telefoonnummers om contact te kunnen leggen met 

leden van de vereniging 

Penningmeester Kanovereniging Hardenberg-Vecht 

• Gebruik van N.A.W gegevens, geboortedatum en bankrekeningnummer voor het 

innen van contributie en/of inschrijfgelden 

• Gebruik van N.A.W gegevens, geboortedatum en bankrekeningnummer voor het 

kunnen vergoeden van gemaakte onkosten t.b.v. de KVHV 

• Gebruik van mailadressen of telefoonnummers om contact te kunnen leggen met 

leden van de vereniging 

Overige bestuursleden Kanovereniging Hardenberg-Vecht 

• Gebruik van mailadressen of telefoonnummers om contact te kunnen leggen met 

leden van de vereniging 

 

Communicatie 

De KVHV maakt van een aantal middelen gebruik om te kunnen communiceren met haar 

leden. Per onderwerp wordt beschreven op welke wijze wordt omgegaan met de 

persoonsgegevens van leden. 

Nieuwsbrief 

De  KVHV geeft een nieuwsbrief (‘Nieuwsflits’) uit met daarin de belangrijkste mededelingen 

vanuit het bestuur en de commissies van de vereniging. De nieuwsbrief wordt per mail 

verstuurd aan alle leden. De nieuwsbrief wordt met een groepsmail in BCC aan de leden 

verstuurd. 
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’t Skeggien 

Dit blad verschijnt 3 keer per jaar en wordt per post naar de leden gestuurd. 

Beeldmateriaal 

Er worden foto’s en video’s van diverse activiteiten van de vereniging gemaakt. Aan leden 

wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van leden en het 

eventueel plaatsen daarvan op de website van de vereniging of sociale media. 

Website Kanovereniging Hardenberg- Vecht 

Op de website staat alle openbare informatie die betrekking heeft op de vereniging. De 

persoonsgegevens van bestuursleden, de verschillende commissies en werkgroepen staan 

op de website vermeld. Dit betreft naam, telefoonnummer en mailadres. 

 

Algemeen 

 

Vertrouwenscontactpersonen 

Binnen de vereniging zijn een tweetal onafhankelijke vertrouwenscontactpersonen (VCP) 

aangesteld. Leden kunnen in geval van ongewenst gedrag contact opnemen met één van de 

beide VCP’s. Op basis van anonimiteit zal de VCP het bestuur op de hoogte brengen van 

dergelijke situaties. Er worden aan de VCP geen persoonsgegevens ter beschikking gesteld. 


