
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
Bescherming persoonsgegevens 
Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) 
vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Sportverenigingen, zoals RVK, zijn wettelijk verplicht te voldoen aan deze nieuwe 
verordening. 
De AVG regelt de bescherming van de persoonsgegevens van de leden van onze 
vereniging. RVK is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en 
moet aan kunnen tonen dat zij overeenkomstig de bepalingen van de AVG handelt. 
 
Welke persoonsgegevens verwerkt RVK? 
 
Ledenadministratie: 

- naam, adres  
- e-mailadres  
- telefoonnummer  
- geboortedatum 

 
Financiële administratie: 

- machtiging 
- bankrekeningnummer  

 
Sponsorregistratie 

- adresgegevens 
 
Kranenbroeker Bosloop 
-  naam 
- woonplaats 
- lid van welke vereniging 
- man of vrouw 
Deze gegevens worden vermeld in de uitslag van de Bosloop. De uitslag wordt 
vermeld op de website van RVK. 
   
Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens? 
Bestuursleden hebben toegang tot de ledenadministratie, de financiële 
administratie en de in de sponsorregistratie opgenomen persoonsgegevens. 
Daarnaast heeft de redactie van het clubblad toegang tot de gegevens van de 
leden voor wat betreft naam en adres en tot de sponsorregistratie. 
 
Met wie worden persoonsgegevens gedeeld en voor welk doel? 

- De ledenlijst wordt in verband met de jaarlijkse subsidieaanvraag verstrekt 
aan de gemeente Echt-Susteren. 



- De ledenlijst wordt voor wat betreft naam, adres en geboortedatum ter 
beschikking gesteld aan één lid van de commissie Lief en Leed ten behoeve 
van het verzenden van felicitatie- en condoleancekaarten. 

- De in de ledenlijst opgenomen e-mailadressen van de leden worden gebruikt 
voor het collectief verstrekken van informatie door de secretaris aan de 
leden. 

- De banken ontvangen de bankrekeningnummers van de leden ten behoeve 
van de automatische incasso van de contributie. 

- De drukker van ons clubblad ontvangt telkens vóór elke uitgave de 
adresgegevens van de leden zodat deze op het Trimmerke gedrukt kunnen 
worden. 

 
Wijzigingen 
Op verzoek van de leden vindt wijziging van in de ledenlijst opgenomen gegevens 
plaats.  
Na opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens van het betreffende lid 
per 31-12 van dat jaar definitief verwijderd. 
 
Foto’s  
Tenzij leden aangeven niet op te publiceren foto’s afgebeeld te willen worden, vindt 
publicatie plaats op de website, in het clubblad en op de facebookpagina van RVK. 
 
Echt, april 2018 
 
 
 
 


