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Trimclub ABC, Thorbeckelaan 102 te Sliedrecht hecht veel waarde aan de bescherming van 
uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie 
geven over hoe wij omgaan met aan ons verstrekte persoonsgegevens. 
  
 
Begrippen: 

1. Het bestuur zijn de mensen die zijn gekozen door de leden. Sommigen van hen zijn 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

2. Leden zijn alle betalende leden/donateurs en ereleden van de vereniging. 
3. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: 

- Volledige naam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- Emailadres 
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- Aanmelddatum 
- Bankgegevens voor automatische incasso 
- Categorie sport 

4. Niet verplichte gegevens zijn informatie over beroep en hobby’s. Deze kunnen 
gebruikt worden als het bestuur een beroep wil doen op kennis of ervaring. 

5. Onder vereniging wordt verstaan Trimclub ABC te Sliedrecht, zoals omschreven in de 
Statuten. De statuten van Trimclub ABC zijn bij notariële akte vastgelegd. 

6. Inschrijfformulier is het aanmeldformulier lidmaatschap van Trimclub ABC. 
7. Het document ABC Spelregels is een aanvulling op de statuten van Trimclub ABC. 

Statuten en ABC Spelregels zijn terug te vinden op de website www.trimclubabc.nl. 
8. Niet leden zijn personen die geen lid zijn van Trimclub ABC  maar deelnemen aan 

activiteiten georganiseerd door Trimclub ABC 
9. Vrijwilligers zijn leden en niet leden die zich inzetten bij activiteiten/ werkzaamheden 

voor Trimclub ABC. 
 
 
Persoonsgegevens: 
De persoonsgegevens worden op een computer/laptop beheerd door de penningmeester 
en/of de ledenadministratie van de vereniging. Hij/zij  heeft daartoe een Excel bestand 
gemaakt. Hij/zij zal de gegevens verwerken en aanpassen.  
In dit bestand zijn de onder punt 3 en 4 verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen.  
Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen besturen van genoemde vereniging. 
Namelijk o.a. voor het sturen van correspondentie, bankgegevens voor de automatische 
incasso van de contributie.  
Deze gegevens worden ook gebruikt voor het sturen van een kaartje bij langdurige blessure 
of ziekenhuisopname. 
 
Van dit bestand wordt steeds een back-up gemaakt op een externe vaste schijf, welke is 
gekoppeld aan de computer/laptop.  
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De persoonsgegevens worden NIET verspreid aan derden. 
De persoonsgegevens worden gedeeld met de bestuursleden en ledenadministratie. 
De persoonsgegevens zullen nooit op een stick worden gezet, vanwege het gevaar van 
verlies.  
 
De persoonsgegevens blijven bewaard zolang de persoon lid is van de vereniging. 
Zodra het lid zijn/haar lidmaatschap heeft opgezegd, zullen de persoonsgegevens na een 
kalenderjaar worden verwijderd uit het systeem van de penningmeester en/of 
ledenadministrateur. Bij de overige bestuursleden worden deze gegevens direct verwijderd, 
voor zover zij deze gegevens in hun bezit hebben.   
 
 
Inschrijfformulier: 
Indien iemand lid wil worden van Trimclub ABC zal zij/hij een inschrijfformulier moeten 
invullen en ondertekenen, zodat men akkoord gaat met het verwerken en opslaan van de 
gegevens genoemd in onder 3 en 4 van dit reglement.  
Het inschrijfformulier zal tevens verwijzen naar dit reglement privacy beleid Trimclub ABC te 
Sliedrecht. Aan deze persoon zal een exemplaar van genoemd privacyreglement worden 
uitgereikt.  
 
 
Aanmelding activiteiten Trimclub ABC 
Voor deelname aan activiteiten van Trimclub ABC of ondersteuning als vrijwilliger kan men 
vooraf gegevens moeten opgeven zoals naam, adres, email en telefoonnummer. Deze 
informatie zal worden gedeeld met de organisatoren van deze activiteiten. 
Na de activiteit dient deze informatie te worden verwijderd. 
 
 
Foto’s: 
Bij  activiteiten kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de deelnemers. Dit 
beeldmateriaal kan eventueel worden gebruikt voor het jaarverslag, nieuwsbrieven, social 
media, website of persberichten. Nieuwsbrieven worden vier maal per jaar verstuurd naar de 
leden en sponsoren, het jaarverslag een keer per jaar. 
De leden verlenen bij voorbaat toestemming voor openbaarmaking van deze gemaakte foto’s 
en beeldmateriaal. 
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.  
Indien een lid bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s / video’s waarop het lid zichtbaar is, 
zal het lid dit kenbaar maken en de foto’s van hem of haar zullen niet gebruikt worden. 
 
Niet leden die deelnemen aan activiteiten georganiseerd door Trimclub ABC zullen via de 
website www.trimclubabc.nl  geïnformeerd worden dat tijdens de activiteiten foto’s en video’s 
worden gemaakt die kunnen worden gebruikt voor publicatie. 
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Calamiteiten: 
Het bestuur acht het van belang dat de telefonische gegevens van leden en trainers 
beschikbaar zijn in het clubgebouw. Mocht er een calamiteit tijdens een training ontstaan  
kan eventueel het thuisfront snel geïnformeerd worden. Deze gegevens mogen alleen 
geraadpleegd worden door het bestuur, trainers of vrijwilligers van de  bardienst. 

 
Vrijwilligers: 
Voor sommige werkzaamheden die door vrijwilligers worden uitgevoerd, zoals de bardienst, 
is het noodzakelijk dat persoonlijke gegevens zoals, naam, adres, telefoonnummer en 
emailadres tussen de vrijwilligers worden gedeeld. Vrijwilligers die zich opgeven voor deze 
werkzaamheden gaan er mee akkoord dat deze gegevens gedeeld worden. Deze gegevens 
mogen niet worden gedeeld met derden. Zodra een vrijwilliger zich afmeldt dient hij/zij de 
gedeelde gegevens van de andere vrijwilligers direct te verwijderen uit zijn/haar gegevens. 
 
 
Geluidsopnames: 
Door het bestuur zullen geen opnames worden gemaakt van de jaarvergadering en 
bestuursvergaderingen. Indien dit gewenst wordt, zullen daartoe nieuwe afspraken worden 
gemaakt en bekend worden gemaakt bij aanvang van de vergadering.  
 
 
Beveiliging 
De persoonsgegevens die door de penningmeester of ledenadministratie worden 
gedocumenteerd staan op een computer/laptop met antivirus en firewall. 
Gegevens worden bewaard met een wachtwoord. 
  
 
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 penningmeester en/of 
ledenadministrateur daarvan een registratie bijhouden.  
 
 
Functionaris gegevensbescherming: 
Als vereniging zijn we vrijgesteld van genoemde functionaris. Echter de penningmeester en 
de ledenadministrateur zullen wel als zodanig hiermee worden belast.  
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Wat zijn uw rechten 
U heeft het recht Trimclub ABC te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt.  
U kunt dit doen bij de ledenadministratie, mailadres ledenadministratie@trimclubabc.nl. 
Trimclub ABC zal op dit verzoek schriftelijk,  per e-mail binnen vier weken reageren. 
Vervolgens kunt u verzoeken deze gegevens aan te vullen of te wijzigen. .  
 
 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens of uw gegevens 
willen rectificeren of verwijderen, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen.  
U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de 
toezichthouder autoriteit op het gebied van privacy. 
 
Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan 
contact met ons op via ledenadministratie@trimclubabc.nl. 
 
 

 
 

 
 


