
 
 
 
De nieuwe privacywet: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
 
Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacy 
toezichthouder, de nieuwe privacywet (AVG) gaan handhaven.  
Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, sportclubs, verenigingen van eigenaren, alle 
vormen van verenigingen, groot en klein, moeten aan de AVG voldoen.  
De nieuwe wet verwacht van verenigingen om actief veel stappen te ondernemen: alles 
omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen. Het is een inspanningswet zoals je 
wellicht kent van de Arbowet (inclusief BHV-regelgeving). 
 
Ook onze vereniging heeft zich hier in verdiept en we hebben nu een privacy policy, die 
binnenkort op onze website te lezen zal zijn.  
Verder hebben we ook via de KNGU de diverse stappen van een AVG programma doorlopen; 
waarna we straks van de Stichting AVG een AVG-verklaring zullen ontvangen. 
 
Wat wij als vereniging zullen ondernemen om de privacy van al onze leden te waarborgen, 
is: 
- het vastleggen van welke persoonsgegevens we allemaal bijhouden: zoals naam, adres,  
  mailadres,  telefoonnummer, geboortedatum, etc. 
- het zorgvuldig met de persoonsgegevens van onze leden omgaan: het voorzichtig  
  behandelen van onze e-mails en digitale data. 
- het aantoonbaar maken van onze inspanningen rondom de AVG wet: zoals het informeren  
  van onze vrijwilligers, hen informeren en een geheimhoudingsverklaring laten  
  ondertekenen. 
- het beveiligen van onze IT-zaken: zorgen voor beveiligingssoftware zoals  
  antivirusprogramma’s.   
- het regelen van alle juridische zaken: het officieel vast laten leggen van bepaalde zaken  
  door een jurist. 
 
Voor wat betreft het publiceren van beeldmateriaal geldt in de AVG wet:  

In hoofdlijnen zijn de regels onder de AVG hetzelfde als onder de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp). Dat komt er op neer dat je foto’s van minderjarige leden wel mag 

publiceren, maar alleen als je daarvoor toestemming hebt gekregen. Nieuw is dat je als 

vereniging moet kunnen aantonen dat deze toestemming is verleend en dat je maatregelen hebt 

genomen om de beelden te beschermen.Be 

Daarom dient er op bijgevoegd formulier voor ieder lid (zowel minderjarig als volwassen) 
aangegeven te worden waar per persoon wel of niet toestemming voor wordt afgegeven; 
voor wat betreft het publiceren van beeldmateriaal.  
Zitten er meerdere personen uit een gezin op de gymnastiekvereniging, dan moeten er 
meerdere formulieren ingevuld worden! 
 
Dit toestemmingsformulier zal vervolgens periodiek ingevuld moeten gaan worden. 
En bij nieuwe leden zal het gelijk bij het inschrijfformulier aangegeven moeten worden.  
Ook moet er aangegeven worden dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen (verplicht volgens de 
AVG wet). 
En we verwijzen in het formulier naar de privacy policy van de vereniging; en wijzen erop 
dat de ingevulde persoonsgegevens gebruikt gaan worden conform de privacy policy. 
 
 



 
Formulier voor toestemming publicatie beeldmateriaal 
(foto’s en video’s), versturen nieuwsbrief en verwijzing 
privacy policy: 
 
Datum: mei 2018 
 
Beste leden/ouders/verzorgers, 
 
Tijdens de gymlessen, diverse wedstrijden waar De Kroospikkers aan deelnemen, en tijdens andere 
activiteiten worden er regelmatig foto’s en/of video’s gemaakt. 
En deze zijn dan vaak terug te vinden op onze website, Facebook en in de archiefmap (ingeplakt). 
Ook u of uw zoon/dochter kan hierop te zien zijn. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met de foto’s en 
video’s en zullen niets publiceren wat de afgebeelde personen schade aan kan richten. En ook 
worden er vaak geen namen aan de foto’s toegevoegd, maar enkel de naam van de groep. 
Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s 
van u of uw zoon/dochter. En vanaf  25 mei 2018 zijn wij dit ook verplicht door de nieuwe AVG wet 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
Met deze brief vragen wij daarom om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van u en/of 
uw zoon/dochter. Er dient PER LID een ondertekend exemplaar ingeleverd te worden!  
 
Wilt u de onderstaande antwoordstrook/antwoordstroken z.s.m. ingevuld terugmailen? 
HET IS NOODZAKELIJK DAT DIT GEBEURD VOOR 1 JULI!!!    (anders riskeren we een boete) 
 
Het mail adres dat gebruikt kan worden voor het terugsturen per mail is: 
avgkroospikkers@gmail.com 
 
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht, worden 
gemaakt. Het kan voor komen dat andere ouders foto’s maken tijdens wedstrijden of activiteiten. 
Hier hebben wij als vereniging geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook 
terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. Wilt u uw toestemming samen 
met uw zoon/dochter bespreken?  
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later 
moment alsnog toestemming geven. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
================================================================================== 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ……………………………………..  
gymgroep ………………………………….. 
 

o dat foto’s en video’s door gymnastiekvereniging De Kroospikkers gebruikt mogen 
worden * 
 

o dat er GEEN toestemming tot publicatie van beeldmateriaal gegeven wordt *  
 

o dat de verenigingsnieuwsbrief per mail toegestuurd mag worden * 
o  
o * alles aankruisen waarvoor u toestemming geeft  
o  
o Datum: ..............................................................................  
o Naam lid/ouder/verzorger: ..............................................................................  
o Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 

All 
Wij verwijzen in dit formulier naar de privacy policy van de vereniging (binnenkort op onze website); 
en wijzen erop dat de ingevulde persoonsgegevens gebruikt gaan worden conform de privacy policy. 

gers informeren, opleiden en 


