
Privacy verklaring roeivereniging Cornelis Tromp   

  
 

Privacyverklaring Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp (Tromp), vastgesteld in de algemene 
bestuursvergadering van 17 april 2019, te publiceren op de website en te plaatsen in de Tromp-
bibliotheek. 
 
 
 
Algemeen 
 
 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is nieuwe privacywetgeving die voor heel 
Europa gelijk is. De AVG vervangt de oude landelijke wetgeving (in Nederland de Wet bescherming 
persoonsgegevens) en zorgt ervoor dat de regels rondom privacy en persoonsgegevens overal in 
Europa gelijk zijn. Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en handhaaft de Autoriteit 
Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder, deze nieuwe privacywet. 
Een vereniging verwerkt ook persoonsgegevens zoals namen, adressen en telefoonnummers. Het is 
belangrijk dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan. Het is bijvoorbeeld vereist om vooraf 
toestemming te hebben voor de verwerking van persoonsgegevens. Met het in werking treden van 
de AVG zijn deze regels nog strenger geworden. 
De AVG is een inspanningswet, wat betekent dat je moet kunnen aantonen dat je alles hebt gedaan 
wat binnen je macht ligt om aan de AVG te voldoen. Onderstaand document zet alle zaken met 
betrekking tot privacy van de leden van Tromp op een rijtje en is bedoeld om de leden duidelijk te 
informeren. 
 
Binnen onze vereniging werken een aantal mensen met persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld de 
ledenadministrateur, de penningmeester, de webmasters en de roeicoaches. Daarnaast zijn er nog 
het sleutelbeheer en de beveiligingscamera's die van belang zijn in verband met de privacy van 
leden. Dit document heeft als doel transparant te maken hoe er binnen onze vereniging wordt 
omgegaan met persoonsgegevens. 
 
Waarvoor gebruikt Tromp persoonsgegevens?  
 
 
o Ledenadministratie 
 

• Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum  
 

De ledenadministratie is  noodzakelijk voor: 
• overzicht leden 
• contributie-inning 
• afgeven inlogcode voor leden 
• eisen KNRB (denk aan de verplichte contributie-afdracht aan de bond) 

 
 
 
o Website: Leden zoeken leden 

 
• Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum  
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De website is noodzakelijk voor: 
• Het verenigingskarakter. De persoonsgegevens van leden zijn zichtbaar in het besloten deel 

van de website, dat alleen voor leden toegankelijk is. 
• Onderling contact en elkaar kunnen vinden voor roeiafspraken of vrijwilligerswerk voor de 

vereniging. 
• Uitslagen van roeiwedstrijden (ook BBR), alleen namen en tijden. 

 
 
 

o Reserveringssysteem 
 
Het reserveringssysteem is alleen toegankelijk voor leden, via het besloten deel van de website. 
 
Het reserveringssysteem is een noodzakelijk bestand voor: 

• het reserveren van boten 
• monitoren van botengebruik 
• melden van schades aan boten/accommodatie 

 
 
 
o Fotobestanden op de openbare site  
 
 
Noodzakelijkheid van fotobestanden: 

• Het plaatsen van foto's (zonder namen) is onderdeel van  een levendige en aantrekkelijke               
site voor zowel leden als derden. Foto's met namen van de leden worden alleen met  
toestemming van deze leden geplaatst. Leden kunnen altijd hun 

               (herkenbare) foto’s van de site laten halen via een mail naar de redactie. 
 
 
 
o Beeldmateriaal aanwezige camera’s  
 
Momenteel is er één camera aanwezig bij de lockers.  
De beelden van deze camera worden twee weken bewaard. Hiertoe is een cameraprotocol aanwezig 
(Tromp-bibliotheek). De beheerder van de camera heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.  
 
Noodzakelijkheid van camerabestanden:  

• Bescherming van eigendommen van Tromp en haar leden. 
 
 
 
o E-sleutelsysteem  
De gegevens in dit systeem zijn alleen toegankelijk voor de e-sleutelbeheerder en zijn vervanger en, 
in geval van nood, voor de leverancier Lockwell Security Systems. 
De in het systeem vastgelegde ledengegevens zijn:  

• de voor- en achternaam van de sleutelhouders  

• de zgn. deurhistorie (wie heeft wanneer welke deur geopend met zijn/haar e-sleutel). Deze 
deurhistorie wordt automatisch na twee weken gewist.  
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o Overzicht namen bestuursleden, commissieleden, functionarissen etc. op de openbare site: 
Namen en foto’s worden alleen getoond met instemming van betrokkenen. Op dit moment is dat 
alleen het geval bij het bestuur en het jeugdbestuur. Geen persoonlijke mailadressen, alleen het 
functionele mailadres (extensie ctromp.nl). Een uitgebreid overzicht van alle commissieleden met 
telefoonnummers etc. kan wel via het besloten deel van de site worden ingezien (leden zoeken 
leden). 
 
 
 
o Lijst van afgeroeide  leden met bevoegdheden  
Deze lijst moet beschikbaar blijven, maar mag niet op het openbare deel van de site worden 
getoond. De lijst moet opvraagbaar zijn door betrokken leden en ex-leden.  
 
  Het overzicht van leden die zijn afgeroeid met bevoegdheden is een noodzakelijk bestand: 

• Om vast te stellen wie voor welke boten bevoegd is om erin te roeien 
 
 
 
o  Lijst van leden met een Verklaring omtrent gedrag (VOG)  
Deze lijst moet beschikbaar blijven (alleen via e-Captain), maar mag niet op het openbare deel van de 
site worden getoond. De lijst moet opvraagbaar zijn door betrokken leden en ex-leden. De VOG 
wordt door Tromp aangevraagd, uiteraard in samenwerking met het betrokken lid dat een VOG 
nodig heeft.  
  
Het overzicht van leden met een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is een noodzakelijk bestand: 

• Coaches/instructeurs/begeleiders van minderjarige - en kwetsbare leden (ART) dienen een 
VOG te hebben. Hieruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar 
oplevert voor het werken met genoemde groepen. 

 
 
o Lijst van leden met een certificaat Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) 
Deze lijst is beschikbaar in het besloten deel van de site en is op te vragen door betrokken leden. 
 
Het overzicht van leden met een IVA is een noodzakelijk bestand: 

• Iedereen die bij Tromp bardienst doet op een tijdstip dat er alcohol mag worden 
geschonken, dat wil zeggen tijdens het weekend vanaf 12.00 uur en op dinsdag- en 
woensdagavond in het zomerschema, dient in het kader van de Drank- en Horecawet in het 
bezit te zijn van een certificaat Instructie Verantwoord Alcohol schenken .  

 
 
 
o Bestanden vrijwilligerswerk 
Ons systeem van vrijwilligersdiensten (drie maal per jaar een bar- en/of klusdienst) staat op het 
openbare deel van de site zonder naamsvermelding. 
Inschrijven kan alleen via inloggen, dus op het besloten deel van de website.  
 
Het overzicht van vrijwilligerstaken is een noodzakelijk bestand: 

• Om te zien welke taken er zijn zodat leden daaruit kunnen kiezen wat het 



Privacy verklaring roeivereniging Cornelis Tromp   

               beste bij hen past als ze vrijwilligerswerk op de vereniging gaan doen. 
               De takenlijst kan openbaar zijn. 

De daarbij horende lijst met de namen van de vrijwilligers en de 
                coördinatoren is niet openbaar en staat op het besloten deel van de site. 

• Om te controleren of de diensten verricht zijn. 
 
 
 
Delen van uw persoonsgegevens met anderen  
Er zijn een paar situaties waarin wij persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dat doen wij aan 
partijen, die betrokken zijn bij onze dienstverlening. 
Met deze partijen spreken wij duidelijk af hoe zij met de persoonsgegevens moeten omgaan en zij 
mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn 
verstrekt.  
 
 
o E-Captain: Onze netwerkbeheerder e-Captain heeft toegang tot en is beheerder van onze ICT- 
infrastructuur. Volgens de door e-Captain aan Tromp toegestuurde informatie heeft e-Captain zich 
volledig geconformeerd aan de AVG en de Tromp-gebruikers van het e-Captain CMS hebben ook een 
AVG-verklaring ondertekend. 
o KNRB:  

• Tromp verstrekt persoonsgegevens aan de roeibond (KNRB).   
               De KNRB registreert van elk aangemeld lid van Tromp: 

·         Lidnummer KNRB (dit is niet hetzelfde als het lidnummer van Tromp) 
·         Naam, adres, woonplaats 
·         Geboortedatum  
·         Geslacht 
·         E-mailadres 
·         Telefoonnummer 
·         Datum aanvang lidmaatschap 
·         Datum wedstrijdcontract 

 
o Cameragegevens beheerder:  
De camerabeheerder van Tromp heeft een AVG-verklaring ondertekend. 
 
o Lockwell Security Systems BV: de leverancier van onze elektronische sloten heeft toegang tot de 
software waarin de gegevens van de sleutelhouders zijn vastgelegd. 
Het doel is uitsluitend ondersteuning van de e-sleutelbeheerder van Tromp in het kader van 
onderhoud en het aanbrengen van technische wijzigingen. 
Volgens het privacystatement op de website van Lockwell Security Systems heeft het bedrijf zich 
geheel geconformeerd aan de AVG. 
 
 
Welke rechten hebben Trompleden  
1. Inzage 

U heeft het recht inzicht te vragen van de gegevens die wij van u gebruiken.  
 

2. Rectificatie 
Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen. 
 

3. Verwijdering 
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U kunt ons vragen uw gegevens (gedeeltelijk) te wissen. Dit kan als u aan de verplichtingen 
jegens Tromp heeft voldaan. Als er gegronde redenen zijn waarom dit niet mogelijk is, zal dit 
altijd in overleg gaan.   

  


