
 
 
Soest, 18 mei 2018 

Betreft: Wet AVG 

 

Beste badmintonners, ouders van badmintonners, 

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent 

dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). 

 

In deze brief willen we jullie informeren over ons beleid m.b.t. de privacywetgeving, zodat je erop 

kunt vertrouwen dat BC Selby de informatiebeveiliging en privacy goed geregeld heeft.    

 

De wet AVG stelt eisen aan organisaties, waaronder sportverenigingen zoals BC Selby, dat deze 

zorgvuldig om dienen te gaan met persoonsgegevens, maar ook dat trainers en het bestuur van een 

organisatie persoonsgegevens niet langer mogen bewaren dan voor hun functie en voor het proces 

van de organisatie noodzakelijk is. Persoonsgegevens zijn b.v. NAW-gegevens, e-mailadressen, 

bankgegevens etc. 

 

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden er strenge regels voor het gebruik van 

persoonsgegevens, ter bescherming van de privacy van leden. Op het niet voldoen aan deze regels 

staan zware boetes. 

 

BC Selby gaat zorgvuldig om met de privacy van de leden. De vereniging heeft gegevens nodig om 

een lid te kunnen inschrijven bij de Badmintonbond Nederland. Verder wordt het e-mailadres welke 

is opgegeven bij de inschrijving gebruikt voor de digitale nieuwsbrief en ad-hoc informatie aan de 

leden. De bij de inschrijving opgegeven bankgegevens worden gebruikt voor de incasso van de 

jaarlijkse contributie. 

BC Selby heeft van haar leden in de administratie geen andere gegevens dan bij de inschrijving is 

opgegeven. Deze administratie is uitsluitend bekend bij het dagelijks bestuur van BC Selby en de 

Badmintonbond Nederland. 

 

Leden en ouders van jeugdleden hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te 

zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen 

of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met het secretariaat van BC 

Selby. 

 

Als lid van BC Selby geef je toestemming voor het gebruik van foto’s en video-opnames voor 

publicatie op de website en facebookpagina van vereniging.  

Als je bezwaar hebt tegen publicatie van beeldmateriaal, dan kan je dat kenbaar maken bij het 

secretariaat. Voor leden jonger dan 16 jaar kan een van de ouders het bezwaar kenbaar maken. 

Leden vanaf 16 jaar beslissen zelf. Ouders / leden mogen altijd besluiten om toestemming voor 

publicatie van beeldmateriaal te wijzigen, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. 

http://selby.mmnt.nl/


 
 
Het inschrijfformulier van BC Selby wordt aangepast in het kader van de wet AVG. 

 

BC Selby is bezig om  de procedure betreffende de omgang met de persoonsgegevens van leden vast 

te leggen in een protocol. Dit protocol, met daarin de wettelijke verplichtingen op het gebied van 

privacy-beleid, verschijnt binnenkort op onze website. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur van BC Selby 

 

René Hoek 

Voorzitter 

http://selby.mmnt.nl/

