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Adres:    Broekweg 105 5502 BA Veldhoven Tel: 040-2542390 

Internet  https://www.speeltuinkabouterdorp.nl 
E-mail:   info@speeltuinkabouterdorp.nl 

 

Privacy Reglement speeltuinvereniging en hobbyclub Kabouterdorp 

  [gebaseerd op de Wet  Algemene Verordening Gegevensbeheer] 

In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur speeltuinvereniging en hobbyclub 

Kabouterdorp omgaat met de aan haar verstrekte persoons gegevens.  

Begrippen: 

1. Het bestuur zijn de mensen die zijn gekozen en daadwerkelijk zijn ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel. 

2. Leden zijn alle betalende leden van speeltuinvereniging Kabouterdorp. 

3. Onder persoonsgegevens wordt verstaan, achternaam, voornaam, geboorte datum, 

adres, e-mail adres en telefoon nummer. 

4. Onder vereniging wordt verstaan  speeltuinvereniging Kabouterdorp, zoals omschreven 

in de Statuten. 

5. Inschrijfformulier is het aanmeldformulier lidmaatschap speeltuinvereniging 

Kabouterdorp. 

6. Aanmeldformulier is inschrijving voor activiteiten van genoemde vereniging. 

7. Huishoudelijke Reglement is het reglement wat is vastgesteld en goedgekeurd tijdens 

de Algemene leden vergadering. 

8. Bewaar termijn bij de secretaris is maximaal één kalenderjaar in verband met 

archivering voor het opmaken van het jaarverslag.[Art. 5.1.b, art. 89 uit het AVG] 

9. Een bewerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de vereniging en de 

ontvanger van de gegevens. Dit zal worden opgesteld voor zover dit van toepassing zal 

zijn. 

10. Waar in dit document staat Speeltuinvereniging Kabouterdorp wordt bedoelt 

Speeltuinvereniging en hobbyclub Kabouterdorp 

11. De aanmeldformulieren / lijsten vermeld in dit document worden na elke seizoen 

vernietigd. Uitgezonderd het ledenbestand.  

 

Persoonsgegevens: 

De persoonsgegevens worden op een computer beheerd door de secretaris van de 

vereniging. Hij heeft daartoe een Access bestand gemaakt. Hij zal de gegevens verwerken 

en aanpassen. In het bestand zijn onderstaande gegeven opgeslagen: 

Ledenadministratie - digitaal -  [ opslag bij de secretaris  ] 

Algemeen Leden 
Familienaam   

Adres    
Postcode    
Woonplaats 
Telefoonnummer 
Mobielnummer  
E-mail adres  
Betaald 

https://www.speeltuinkabouterdorp.nl/
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Lid sinds 

Bezorglijst 
Lid code 
Opgezegd   
Kinderen 
Voornaam 
Geboortedatum 
Jongen / Meisje 

Doorlopende machtiging * 
Naam * 
Rekeningnummer* 
Datum Machtiging * 
Incasso 
*Indien machtingsformulier is ondertekend  

Algemeen Medewerkers 
Familienaam 

Voornaam   

Adres    

Postcode    

Woonplaats 

Telefoonnummer 

Mobielnummer  

E-mail adres 

Sociale hygiëne 

IVA 

VOG verklaring 

Aanvang functie 

Welke functie 

Lid code 
 

De persoonsgegevens worden NIET verspreid aan derden en eigen leden. 

De persoonsgegevens die worden gedeeld binnen onze verenging staan vermeld in dit 

document. 

De persoonsgegevens zullen nooit op een stick worden gezet, vanwege het gevaar van 

verlies.  

De persoonsgegevens blijven bewaard zolang de persoon / gezin lid is van de vereniging. 

Zodra het lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd, zullen de persoonsgegevens na een 

kalenderjaar worden verwijderd uit het systeem van de secretaris.  

Gegevens van oud medewerkers / oud bestuursleden worden bewaard voor een reünie. Een 

oud medewerker / oud bestuurslid kan aangeven dat de persoonsgegevens moeten worden 

verwijderen. Dit kan niet eerder dan 1 kalender jaar na het stoppen. 

Wat zijn uw rechten 

U heeft het recht speeltuinvereniging Kabouterdorp te vragen welke [persoons]gegevens zij 

van u verwerkt. speeltuinvereniging Kabouterdorp zal op dit verzoek [schriftelijk/e-mail] 

binnen vier weken reageren. Speeltuinvereniging Kabouterdorp kan hiervoor een kleine 

vergoeding vragen. Vervolgens kunt u speeltuinvereniging Kabouterdorp verzoeken deze 

gegevens aan te vullen of te verbeteren. 
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Lidmaatschap inschrijfformulier - papier / digitaal -  [ opslag bij de secretaris  ]  

Indien een familie lid wil worden van speeltuinvereniging Kabouterdorp zal zij of hij daartoe 

een inschrijfformulier moeten invullen en ondertekenen, zodat men akkoord gaat met het 

verwerken en opslaan van de gegevens zoals hieronder vermeld in het reglement.  

Het inschrijfformulier zal tevens verwijzen naar dit reglement privacy beleid van 

speeltuinvereniging Kabouterdorp. De familie kan een exemplaar van genoemd privacy 

reglement bekijken op de website. (www.speeltuinkabouterdorp.nl) 

Algemeen 
Familienaam   

Adres    
Postcode    
Woonplaats 

Telefoonnummer 
Mobielnummer  
E-mail adres   
Kinderen 

Voornaam 
Geboortedatum 
Jongen / Meisje 

 

Doorlopende machtiging 
Naam 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Land 

Rekeningnummer 
Plaats en datum 
Handtekening  
 

Digitale nieuwsbrief: 

De digitale nieuwsbrief wordt verstuurd vanuit de MailChimp. Om dit mogelijk te maken zijn 

de Familienaam, E-mail adres en soms het betalingskernmerk opgeslagen in de cloud bij 

MailChimp  
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Bezorglijst – papier – [ bezorger ] 

De post bezorgers krijgen een lijst met onderstaande gegevens voor het rondbrengen van de 

nieuwsbrief. 

Adres 
Huisnummer 
Bezorglijst 
 

Ledenlijst – papier – [ speeltuin bij de oppasser ] 

De ledenlijst is beschikbaar bij de oppassers om te controleren wie er lid is van 

speeltuinverenging Kabouterdorp. 

Ledenlijst 
Naam 

Straat 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoonnummer 
Niet betaald 

Naam 
Straat 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoonnummer  

 

Presentielijst hobbyclub – papier – [ hobbyleiding ] 

Tijdens het hobbyclub seizoen is de presentielijst aanwezig voor aanwezigheid registratie. 

Voornaam 
Familienaam 
Telefoonnummer 

 

Lijst medewerkers + jubilaris – papier / digitaal – [ hoofd hobbyleiding ] 

Onderstaande gegevens zijn aanwezig voor mailingen en huldigen van jubilarissen.  

Familienaam 

Voornaam   
Adres    
Postcode    

Woonplaats 
Telefoonnummer 
Mobielnummer  
E-mail adres 
VOG verklaring 
Aanvang functie 
Welke functie 

Jubileum 
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Kinderfeestjes – papier / digitaal – [ secretaris  (mailbox speeltuin) – oppasser ] 

Na een inschrijving worden onderstaande gegeven gedeeld met de oppasser. 

Familienaam 
e-mail adres 
Telefoonnummer 
Postcode 
Huisnummer 
Middag 
Datum 

Aantal kinderen 
Opmerkingen 
 

Contributie / incasso - papier - niet betaalde leden [ penningmeester ] 

Voor de jaarlijkse contributie betaling worden onderstaande gegevens gedeeld. 

Familienaam 
Adres    
Postcode    
Woonplaats 
Telefoonnummer 
Naam rekening (alleen bij incasso) 
Rekeningnummer (alleen bij incasso) 

Datum Machtiging (alleen bij incasso) 

 

Lidmaatschapskaarten - papier –   [ secretaris  /  penningmeester / speeltuin oppasser  

/ leden / post bezorger ] 

Leden die lid worden krijgen een lidmaatschapskaart. Deze kaarten worden door de 

oppasser aan de leden overhandigd. In juni worden de niet opgehaalde kaarten bezorgd 

door de port bezorgers. 

Familienaam 
Adres    
Postcode    
Woonplaats 

Bezorglijst 
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Groepen – digitaal/ papier secretaris – contact persoon groepen - Oppassers ] 

Na een inschrijving worden onderstaande gegeven gedeeld met de oppasser. 

Naam contactpersoon 
E-mail adres 
(Mobiel)Telefoonnummer 
Naam school / groep  
Adres school /groep  
Huisnummer school /groep 
Postcode school /groep 

Woonplaats school /groep 
Telefoonnummer school /groep 
Datum schoolreisje 
Tijdstip aanwezig  
Tijdstip vertrek ongeveer 

Aantal kinderen 
Aantal begeleiders 

Opmerking 

 

Aanmeldformulier – digitaal / papier [ (mailbox speeltuin) – Activiteiten comité ] 

Tijdens sinterklaas en soms tijdens de themadag wordt gevraagd om een digitaal aanmeldformulier 
in te vullen. 
 
Familienaam   
Postcode    

Huisnummer 
E-mail adres   

Kinderen 
Voornaam 
Leeftijd 
Jongen / Meisje 

 

Website 

Hosting: Antagonist b.v. neptunusstraat 27b 7521 wc Enschede Nederland 

SSL Certificaat speeltuinkabouterdorp.nl 

Mailbox info@speeltuikabouterdorp.nl ( 14 dagen daarna alleen – offline op de privé 

computer van de Secretaris) 

Facebook / Instagram 

Alleen voor het beantwoorden van vragen.  

Foto’s: 

Bij speeltuinvereniging Kabouterdorp activiteiten kunnen foto’s of video opnames worden 

gemaakt van de deelnemers. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor het 

jaarverslag, en website. 

Indien iemand die op één van deze beelden voorkomt en het niet op prijs stelt voor 

publicatie, zal de wens van deze persoon zoveel mogelijk worden gehonoreerd  
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Opslag gegevens 

• Secretaris - Privé computer – Gmail 
• Penningmeester  - Privé computer – KPN mail 
• Hoofdhobbyleiding - Privé computer – Tele2 
• Groepen - Privé computer – Gmail 
 

Alle privé computers zijn voorzien van een virusscanner en hebben automatische updates 

aanstaan ! 

 Backup - dgitale data backup 

Een kopie van de data wordt bewaard op: 

 OneDrive  

 External hard disk 

 

Privacy beleid speeltuinvereniging Kabouterdorp: 

Tijdens de  

 Algemene leden vergadering  

 Medewerkers vergadering 

 Oppassersvergadering 
Wordt aandacht besteed aan het privacy beleid van het bestuur. Mochten daarover vragen of 

opmerkingen zijn, dan zal het bestuur daarmee op een gepaste wijze omgaan. 

Welke informatie wordt verzameld: 

Speeltuinvereniging Kabouterdorp maakt gebruik van Google Analytics. Via dit systeem 

wordt geanonimiseerd gegevens over het bezoek gedrag van de website van speeltuin 

vereniging verzameld. Hiermee kan de vereniging zien hoe de bezoekers de website 

gebruiken en waardoor de vereniging de website kan verbeteren.  

Data lek: 

Bij een eventuele data lek, zullen de leden en Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na 

constatering hiervan in kennis worden gesteld. 

Indien blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending 

van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden 

gesteld. [art. 33.1 van het AVG] 

In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris daarvan een 

registratie bijhouden.  

Speeltuinvereniging Kabouterdorp zal op termijn naast deze regels nog een aparte protocol 

ontwikkelen hoe men dient om te gaan met data lek. Dit met name voor de bestuurders en 

leden administrateur die omgaan met de persoonsgegevens van de vereniging.  
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Functionaris gegevensbescherming: 

Als vereniging zijn we vrijgesteld van genoemde functionaris. Echter de secretaris zal wel als 

zodanig hiermee worden belast.  

Dit document heet “privacy Reglement Speeltuinvereniging en hobbyclub Kabouterdorp” en 

is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van Speeltuinvereniging Kabouterdorp op 

dinsdag 9 april 2018.  

 

Veldhoven, dinsdag 9 april 2018.  

 

 


