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Apeldoorn, 28 maart 2022 
 
 
Onderwerp: Privacyregeling Bowls Club “WOODS” 
 
 
Geachte Leden, 
 
Inleiding 
Het Bestuur wil graag uw aandacht vragen voor een bijzonder onderwerp. 
Het gaat over de privacywetgeving die in mei 2018 is doorgevoerd. Kranten schrijven er over 
en ook op de tv komt dit onderwerp regelmatig voorbij. 
Ook wij als bestuur zijn verplicht om deze zaak aan de orde te stellen en afspraken met u te 
maken. 
De Europese Unie heeft deze nieuwe privacyregeling opgesteld: de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) die voor alle aangesloten landen geldt en die de nationale 
regelingen vervangt. 
De regeling is van toepassing op alle organisaties en heeft tot strekking dat iedereen van wie 
persoonlijke gegevens zijn opgeslagen moet weten dat dit zo is, op welke manier die zijn 
opgeslagen en waar die gegevens voor worden gebruikt en door wie. 
De personen van wie gegevens zijn opgeslagen moeten hier toestemming voor geven en 
kunnen zelfs aangeven dat hun gegevens moeten worden verwijderd. Uiteraard is er van 
hogerhand controle. 
In ons land controleert de Autoriteit Persoonsgegevens of organisaties voldoen aan de 
regeling. Er kunnen boetes worden opgelegd als er na waarschuwingen geen goede 
uitvoering aan de regeling is gegeven. 
 
Wij vallen als Bowls Club “WOODS” ook onder die regeling. 
Er zijn persoonsgebonden gegevens van de leden opgeslagen. Het zijn de ingrediënten 
waarmee het bestuur in staat wordt gesteld om een adequaat ledenbestand bij te houden, 
het secretariaat zorgt hier voor. 
Hieronder geven wij aan welke gegevens wij registreren, hoe die zijn opgeslagen, wie die 
gebruiken en welk doel dat gebruik dient. 
 
 
Gegevens en Bestanden 
Aan de hand van uw aanmeldingsformulier beschikken wij over de volgende gegevens: 
Achternaam, voorletter(s), roepnaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, 
aanvangsjaar lidmaatschap, geboortedatum en eventueel e-mailadres. Deze gegevens zijn 
opgeslagen in een digitaal bestand. 
Als er zich mutaties voordoen in de gegevens dienen die te worden doorgegeven aan het 
secretariaat. Het secretariaat heeft dus altijd een actueel bestand. Bij beëindiging van het 
lidmaatschap worden alle gegevens binnen drie maanden uit het bestand verwijderd. 
In het bestuur is het bestand digitaal opgeslagen op de pc’s van de secretaris, de 
penningmeester, de voorzitter, het bestuurslid PR (o.a. voor het verzenden van de 
nieuwsbrief etc.). 
De Webmaster zet uitsluitend in opdracht van het bestuur, aangeleverde informatie op de 
website, nadat er eerst gescreend is op privacy gevoelige informatie. 
Als een team van “WOODS” een landelijk toernooi heeft gewonnen, wordt dat gelijk op de 
website geplaatst. 
Degene die het “lief en leed” van onze leden bijhoudt en op tijd een kaart verstuurt ontvangt 
ook van het secretariaat een gemuteerde lijst als er zich veranderingen in het bestand 
voordoen. 
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Daar wij als BC “WOODS” lid zijn van de NIOBB behoren wij ook alle mutaties van leden aan 
de bond door te geven. 
 
Op onze website staat vermeld hoe men met ons in contact kan komen en tevens vindt men 
daar heel veel informatie over onze club. 
Er staat ook een onderdeel fotoalbum op de website, daar heeft ook ieder lid toestemming 
voor gegeven. 
 
In onze Nieuwsbrief “Blije Bowlers”, worden verjaardagen vermeld als datum en maand en 
voor- en achternaam van de jarige. 
Foto’s van toernooien en prijswinnaars. 
Op de laatste pagina staat dan altijd de informatie over: 
Bestuur: functie, voor- en achternaam en een telefoonnummer. 
Commissies en Websitebeheer. 
Verder ziet u in de praktijk ,dat uitgaande e-mails aan alle leden worden verzonden als BCC 
(Blind Carbon Copy), hetgeen betekent dat de e-mailadressen niet zichtbaar zijn en dus ook 
niet door onbevoegden kunnen worden “overgenomen”. 
Commercieel misbruik is hierdoor onmogelijk. 
 
U mag er op vertrouwen dat de pc’s van alle betrokkenen beveiligd zijn en dat de gegevens 
niet naar buiten gaan. De gegevens worden zeker niet verstrekt aan derden. 
 
 
Toepassing: 
Het bestuur wil een correcte uitvoering geven aan de privacywetgeving en daarom: 

 Laten wij u een formulier ondertekenen waarin u verklaart dat u akkoord gaat met de 
wijze van opslaan van uw gegevens en met het omschreven gebruik daarvan. 

 Kunt u desgewenst aangeven dat uw gegevens uit ons bestand worden verwijderd; in 
deze gevallen zal in overleg een modus moeten worden gevonden om het 
“wederzijds verkeer” in stand te houden. 

 Zullen binnen- en buiten bestuurlijke gebruikers van de gegevens een verklaring 
ondertekenen dat ze vertrouwelijk met de gegevens omgaan en dat ze de 
privacyregeling in acht nemen. 

 Zal het secretariaat een nieuw aanmeldingsformulier aanmaken dat inspeelt op de 
nieuwe wettelijke situatie, welk formulier gebruikt gaat worden voor het inschrijven 
van toekomstige nieuwe leden. 

 Zal het bestuur uit zijn midden een “functionaris gegevensbescherming” benoemen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Bowls Club “WOODS” 


