
AVG verklaring 
 
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Chr. Gymnastiekvereniging 
Door Oefening Sterk DOS het AVG-programma heeft doorlopen en DOS zelf 
verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het doorlopen van het 
AVG-programma heeft DOS kennis over de materie en heeft men zelf verklaard naar 
eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door  
DOS zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring. 
 
Aldus opgemaakt te Gorinchem, 
d.d. 25-4-2018, door Stichting AVG voor Verenigingen 
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem. 
 
De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding: 
Lidmaatschap 
Persoonsgegevens NAWTE + geboorte datum 
Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier). 
Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en 
uitnodigingen voor bijeenkomsten. 
 
Verwerking door wie: Afdeling ledenadministratie en secretariaat. 
Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, 
behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar en archivering. 
 
DOS werkt zoals hierboven is beschreven, persoonsgegevens zijn bekend bij 
ledenadministratie en bij het secretariaat voor het uitnodigen voor bijeenkomsten, 
verstrekken van informatie en het aanvragen van een VOG. 
 
Lidmaatschap en extra profielinformatie: 
Persoonsgegevens NAWTE + profielinformatie zoals: schoen- en/of kledingmaat, 
dieet wensen, etc.; 
Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier). 
Verwerkingen bij speciale activiteiten. 
 
Verwerking door wie: Leiding en bestuur. 
Bewaartermijn Uitgangspunt: direct na het beëindigen van de activiteit,  
 
Profielinformatie alleen bij tijdelijke bijeenkomsten zoals bij de aanschaf van nieuwe 
kleding, bij het organiseren van een jeugdkamp zijn de dieetwensen en kledingmaten  
bekend, maar worden niet opgeslagen. 
 
Lidmaatschap en medische gegevens 
Persoonsgegevens NAWTE + medische gegevens; 
Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst. 
 
Verwerking door wie: leiding en bestuur 
Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, 
behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar  
 



Medische gegevens worden alleen opgeslagen bij de leiding van een groep als er 
eventueel bijzonderheden zijn waar rekening mee gehouden moet worden tijdens de 
gymlessen. Dit geldt ook voor de het kampweekend, deze gegevens worden niet 
bewaard en zijn alleen bekend bij de kampleiding. 
 
Aanmelden voor nieuwsbrief 
Persoonsgegevens Naam en e-mailadres; 
Overeenkomst lidmaatschapovereenkomst (papier) 
Verwerkingen Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven. 
 
Verwerking door wie: Secretariaat  
Bewaartermijn Gedurende de periode dat men aangemeld is. 
 
Alle ingeschreven leden krijgen 4 keer per jaar een Nieuwsbrief, tenzij zij 
aangegeven hebben deze niet te willen ontvangen. E-mails worden alleen verstuurd 
door het secretariaat en soms door de leiding aan leden van hun eigen 
turngroep. E-mailadressen altijd BCC 
 
Donateur en geïnteresseerde 
Persoonsgegevens NAWTE; 
Overeenkomst als donateur.  
Verwerkingen Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte 
contacten. 
 
Verwerking door wie: ledenadministratie en secretariaat 
Bewaartermijn Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 
jaar. 
 
Gegevens van donateurs zijn bekend bij de ledenadministratie en secretariaat voor 
het versturen van de Nieuwsbrief en het innen van de donatie. 
 
Vrijwilligers 
Persoonsgegevens NAWTE; 
Overeenkomst lidmaatschapsovereenkomst; 
Verwerkingen Informatieverstrekking. 
Verwerking door wie: ledenadministratie, leiding en secretariaat 
Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na het stoppen als vrijwilliger behoudens de 
fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant). 
 
De persoonsgegevens zijn bekend bij de ledenadministratie en gedeeltelijk bij het 
secretariaat. Voor al onze vrijwilligers vragen wij een VOG aan. 
 
Digitale direct marketing facebook en e-mail 
Persoonsgegevens NAWTE; 
Overeenkomst Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of 
inschrijven voor een nieuwsbrief;  
Verwerkingen Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de 
vereniging. 
Verwerking door wie: Secretariaat 



Bewaartermijn Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de 
vereniging of haar diensten/producten. 
 
Informatie via e-mail aan leden die hun e-mailadres beschikbaar stellen. Onze 
vereniging heeft een openbare en een gesloten Facebookpagina. 
 
Doel of overeenkomst: aanmelding wedstrijden 
Persoonsgegevens: N, E-mailadres, 
geboortedatum en niveau  
Verwerkingen: uitnodiging meedoen wedstrijden en/of activiteiten van de vereniging 
Verwerking door wie: Leiding en Activiteitencommissie 
Bewaartermijn: na de activiteit of wedstrijd vernietigd 
 
De vereniging verklaart verder: 
Wij als vereniging hebben onze privacy policy  vindbaar gemaakt op de website van 
de vereniging. 
 
Wij als vereniging verwijzen in documenten (lidmaatschap overeenkomst, 
aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy 
op de website van de vereniging. 
 
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere 
partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen. 
 
Als vereniging werken wij met een provider voor onze website en een webmaster. 
Verder werken wij in Digimembers, t.b.v. de KNGU. De KNGU sluit namens alle clubs 
één verwerkersovereenkomst af met álle systemen, door de verwerking van 
persoonsgegevens op te nemen in de statuten en het huishoudelijk reglement. 
Verder werken wij voor het Freerunnen samen met Parkour Disciplines, hiermee 
sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af. Onze ledenadministratie staat in een 
Excel programma op een computer die aan alle eisen voldoet. 
 
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op 
computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware 
als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen 
en te installeren. 
 
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een 
back-up. 
 
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of 
opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 
Persoonsgegevens van activiteiten worden na afloop vernietigd. Inschrijfformulieren 
en ledenlijsten voor lidmaatschap. 
 
Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de 
overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is 
ingetrokken. Ze worden wel gearchiveerd. 
 



Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld: 
Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. 
Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. 
Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding 
(=groene slotje =HTTPS). Wij hebben geen autorisatie procedure voor het uitgeven 
van toegang tot onze gegevens. 
 
Persoonsgegevens staan alleen op de computer van ledenadministratie en 
secretariaat en zijn beveiligd volgens de gestelde eisen. 
 
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens meestal opgeslagen achter de 
beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord. 
 
Papieren documenten worden opgeslagen volgende de gestelde eisen. 
 
Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens 
staan, opgeslagen op een veilige plaats. 
 
Op het inschrijfformulier met alle persoonsgegevens tekenen ouders van personen 
jonger dan 18 jaar voor akkoord, hiermee geven ze toestemming om binnen de 
vereniging de gegevens te gebruiken. 
 
Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen 
verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, 
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Aldus verklaard door: 
 
Naam vereniging: Chr. Gymnastiekvereniging DOS Bodegraven 
Naam persoon: Ledenadministratie 
Plaats: Bodegraven 
Datum: 25-04-2018 


