
 
 

AVG-verklaring en privacy beleid LBC 
 
Stichting AVG voor Verenigingen heeft verklaard dat Leusder Badminton Combinatie het AVG-programma 
heeft doorlopen en dat Leusder Badminton Combinatie zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht 
zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Leusder 
Badminton Combinatie kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men 
zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door 
Leusder Badminton Combinatie zijn hieronder weergegeven. 
 

Door Leusder Badminton Combinatie is verklaard dat: 
De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding: 

• Persoonsgegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geslacht, 
geboortedatum, tak van sport en lidmaatschap nummer BN (badmintonbond). Er 
worden geen bijzondere persoonsgegevens opgeslagen binnen onze vereniging; 

• Overeenkomst:  Lidmaatschapsovereenkomst (inschrijfformulier op papier, ondertekend door het 
LBC-lid of bij het jeugdlid (< 16 jaar) door ouder(s), verzorger(s) of wettelijke 
vertegenwoordiger(s)); 

• Verwerkingen:  Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen 
voor verenigingsactiviteiten en -bijeenkomsten; 

• Verwerking door: Bestuur, ledenadministratie, communicatie, commissies (TC, AC en JC); 

• Bewaartermijn:  Uitgangspunt is twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de  
fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant). 
 

• De persoonsgegevens zijn door de leden en door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke 
vertegenwoordiger(s)) van de jeugdleden verstrekt via het inschrijfformulier; het lidmaatschap nummer 
BN is verstrekt door BN. 

• Als sportvereniging gebruiken wij deze gegevens uitsluitend voor de doelen zoals hierboven is 
aangegeven. 

• De secretaris is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het proces AVG; de voorzitter en de 
penningmeester bewaken de afgesproken procedures en controleren of aan alle regels wordt voldaan. 

 

De vereniging verklaart verder: 
• Wij als vereniging hebben ons privacy beleid zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging: 

www.leusderbc.nl; het document is te vinden onder Home > Introductie LBC en onder Vereniging > 
Lidmaatschap. 

• Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (inschrijfformulier, etc.) waarin persoonsgegevens 
staan naar ons privacy beleid op de website van de vereniging. 

• Nieuwe leden worden via het aanmeldingsformulier geïnformeerd over het privacy beleid, de bestaande 
leden zijn hiervan door de secretaris per e-mail op de hoogte gesteld. 

• In dit document is een beschrijving gegeven van de rechten en plichten van de mensen van wie de 
vereniging de persoonsgegevens heeft / worden opgeslagen. Het betreft: 
o Recht op dataportabiliteit; het recht om persoonsgegevens over te dragen. 
o Recht op vergetelheid; het recht om ‘vergeten’ te worden. 
o Recht op inzage; het recht van mensen om de verwerkte persoonsgegevens in te zien. 
o Recht op rectificatie en aanvulling; het recht om de verwerkte persoonsgegevens te wijzigen. 
o Recht op beperking van de verwerking; het recht om minder gegevens te laten verwerken. 

http://www.leusderbc.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-dataportabiliteit-in-6345
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-vergetelheid-uit-de-avg-in-5976
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-inzage-in-6346
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-rectificatie-in-6347
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-beperking-van-de-verwerking-in-6348


o Recht tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering; het recht op een menselijke blik bij 
besluiten. 

o Recht van bezwaar; bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. 

• Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee 
we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen. 

• Onze vereniging heeft een overeenkomst met de volgende dienstverleners: 
o Badminton Nederland: LAOnline ledenadministratie (3191@badminton.nl). 
o E-boekhouden: Leden- en financiële administratie: (Leusder Badminton Combinatie 

(1127973)). 
o Website: HOSTING2GO (domeinnaam: leusderbc.nl). 
o Facebook: gebruikersnaam Leusder Badminton Combinatie. 

• De persoonsgegevens van de leden van de vereniging en van de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke 
vertegenwoordiger(s)) van de jeugdleden zijn online aanwezig in E-boekhouden. 

• Wij als vereniging hebben 4 personen geautoriseerd om de persoonsgegevens van de vereniging in te 
zien en te verwerken, ten behoeve van de uitoefening van hun functie. Dit zijn de voorzitter, de 
secretaris, de penningmeester en de ledenadministrateur. 

• Alleen wanneer dat nodig is t.b.v. informatieverstrekking en uitnodigingen voor verenigingsactiviteiten 
en -bijeenkomsten wordt een export gemaakt (naar Excel) en worden uitsluitend die persoonsgegevens 
geselecteerd en verstuurd die voor dit specifieke doel noodzakelijk zijn. De personen die dit bestand 
ontvangen wordt nadrukkelijk verzocht om de persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor het 
aangegeven doel en om de gegevens onmiddellijk te verwijderen nadat deze voor dit doel gebruikt zijn. 

• Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met 
beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om 
automatisch updates op te halen en te installeren. 

• Regelmatig wordt een back-up gemaakt van alle online persoonsgegevens (export vanuit E-
boekhouden); deze back-up wordt door de secretaris van de vereniging bewaard op een beveiligde 
computer. 

• E-boekhouden en Badminton Nederland hebben bevestigd dat de persoonsgegevens niet buiten de EU 
worden opgeslagen. 

• Na opzegging van het lidmaatschap wordt het inschrijfformulier vernietigd (versnipperd) en worden de 
persoonsgegevens na de termijn van de wettelijke bewaarplicht uit de ledenadministratie verwijderd. 

• Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond 
waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken. 

 

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld: 
• Software en computers met de digitale persoonsgegevens zijn beveiligd met gebruikersnaam en 

wachtwoord. 

• E-boekhouden en LAOnline-ledenadministratie zijn uitsluitend online toegankelijk met gebruikersnaam 
en wachtwoord. 

• Papieren documenten met persoonsgegevens zijn alleen aanwezig in de vorm van de 
inschrijfformulieren. Deze worden bewaard in een afgesloten kast bij de ledenadministrateur. 

• De persoonsgegevens worden uitsluitend door en voor onze eigen vereniging gebruikt. 

• Wij als vereniging maken geen gebruik van digitale direct markering. 

• Inschrijving van jeugdleden (< 16 jaar) kan alleen door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke 
vertegenwoordiger(s) gedaan worden. 

• Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als 
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke 
vertegenwoordiger(s). 

 
Aldus verklaard door: 
Naam vereniging: Leusder Badminton Combinatie (LBC) 
Naam persoon:  Tjeu Giessen (secretaris) 
Plaats:   Leusden 
Datum:   mei 2018 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-een-menselijke-blik-bij-besluiten-in-6371
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-van-bezwaar-in-6349
mailto:3191@badminton.nl

