
PRIVACY VERKLARING 1.1 
 

KEGELVERENIGING WIELEROORD ¨80 te LOPIK 
 

 
1. Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in heel 
Europa in werking. De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn 
te brengen en is onder meer bedoeld om uw gegevens beter te beschermen en u op de 
hoogte te brengen welke gegevens hoelang en voor welk doel worden bewaard. Hier onder 
is dit voor onze Kegelvereniging Wieleroord ¨80 nader uitgewerkt. 
 
2. De kegelvereniging Wieleroord ¨80 gevestigd aan de Maria-Louiselaan 6 3411 XT te 
Lopik, is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring KVW80L. 
 
3. Contactgegevens: 
 
Website: http://wieleroord80.nl 
 
Adres: Maria-Louiselaan 6 3411 XT Lopik 
 
3.1 Functionaris Gegevensbescherming KVW80L Mai Hoefs, tel 06-51575505 email: 
mai.hoefs@carmai.nl 
 
4. Persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
 Kegelvereniging Wieleroord ¨80 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt 
van onze diensten: kegelen, deelname aan toernooien, evenementen, vergaderingen, 
vermeldingen in ons jaaroverzicht en bij vrijwillige inzet op verzoek van de vereniging. 
 
4.1 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortejaar en datum 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer(s) 
- E-mail adres 
- Lidmaatschap UKB (Utrechtse Kegel Bond) 
- Lidmaatschap KNKB (Koninklijke Nederlandse Kegel Bond) 
- Eventuele deelname aan toernooien van derden 
- Gegevens en beeldmateriaal van en over deelgenomen activiteiten (zie onze 

website) 
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4.2 Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 
 
5. Kegelvereniging Wieleroord ¨80 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
- Het afhandelen van uw betaling voor contributie en bijdrage aan toernooien en 
evenementen. 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aankondigingen van evenementen 
- Verzenden van uitnodigingen voor onze socials, vergaderingen en mededelingen. 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren of voor vrijwillige inzet op evenementen op verzoek van de vereniging. 
 
6. Op onze web-site www.wieleroord80.nl worden weekelijks de beste 5 scores van onze 
dames- en de herencompetitie weergegeven. 
 
6.1 Op onze website worden verder foto´s weergegeven van diverse activiteiten. Dit om de 
sfeer te benadrukken en een volledige verslaggeving te doen. 
 
6.2 Uitslagen van toernooien, wedstrijden en de competitie worden weergegeven via de site 
www.kegelscores.nl hiermede kunnen wedstrijden ook live gevolgd worden via het internet.  
 
6.3 Deze gegevens worden ook doorgegeven aan de UKB en  KNKB, waarmee wij op dit 
moment nog geen verwerkingsovereenkomst hebben. Deze gegevens worden ook gebruikt 
voor het inschrijven voor wedstrijden en om de communicatie met clubs te onderhouden.  
 
6.4 De KNKB is doende om een mantel protocol op te stellen waarin regionale kegelbonden 
zijn opgenomen. zodra het privacy statement van de KNKB bij ons bekend is en er meer 
duidelijkheid is over de verwerkingsovereenkomsten, zullen we nader berichten 
 
7. Kegelvereniging Wieleroord ¨80 gebruikt computerprogramma's voor het verwerken van 
gegevens zoals is weergegeven en heeft geen andere gevolgen voor leden, dan waarvoor 
het bedoeld is, nl. het doelmatig voeren van een verenigingsadministratie. 
 
8. Bewaartermijnen: 
 
 De persoonsgegevens van onze leden blijven tot 1 jaar na opzegging of bij overlijden 
bewaard in een ¨niet-ledenbestand¨. 
 
8.1 Het leden- en niet-ledenbestand wordt jaarlijks geschoond en up to date gehouden vanaf 
1 januari 2019 
  
 
 
 
 

-2- 

http://www.wieleroord80.nl/
http://www.kegelscores.nl/


 
 
9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 
 
9.2 De Kegelvereniging Wieleroord ¨80 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. als u de indruk heeft dat uw  
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met 
onze secretaris of leden van het bestuur.  
 
9.3 De persoonsgegevens in computersystemen zijn beveiligd met 1 of meerdere 
passwords. De computer waarop deze gegevens draaien zijn beschermd met 
computerbeveiliging software. 
 Van de ledenadministratie wordt geregeld een back-up gemaakt. Papieren documenten met 
persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten kast ter plaatse.  
 
10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
daarnaast heeft u het recht eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken 
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kegelvereniging 
Wieleroord ¨80 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij 
ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een 
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt deze 
verzoeken indienen bij onze secretaris Christine Timmer Christienkoelemeijer@hotmail.com 
 
 
Namens het bestuur Kegelvereniging Wieleroord ¨80 Lopik 
 
 
Wout van Barneveld. 
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