
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Bij Handbalvereniging Saturnus Bladel worden persoonsgegevens verwerkt. Met de 

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die 25 mei 2018 in werking is 
getreden, mogen wij deze gegevens alleen verwerken met toestemming van onze leden. 

 

In dit document leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, waarvoor wij deze 
gegevens gebruiken, en met wie deze gegevens gedeeld kunnen worden. Voor vragen 

met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met 
het bestuur van HV Saturnus. 

 
Wettelijke verplichtingen t.a.v. administratie en bewaren: 

 
HV Saturnus is wettelijk verplicht een Algemene administratie en Financiële administratie 

bij te houden en deze ten minste 7 jaar te bewaren. Ook zijn we verplicht een correcte 

Ledenadministratie bij te houden, en deze minimaal 10 jaar te bewaren. Andere 
persoonsgegevens moeten verwijderd worden zodra deze niet meer van toepassing zijn, 

met een maximale termijn van 2 jaar.  
 

Welke gegevens bewaren wij? 
 

 Naam: Achternaam, Voorletters, Voornaam 
 Adres: Straatnaam + huisnummer, Postcode, Woonplaats 

 Geslacht 

 Geboortedatum 
 Telefoonnummer(s) 

 E-mailadres(sen) 
 Gegevens over een eventuele vorige vereniging waar het betreffende lid ingeschreven 

is geweest 
 Gegevens over eventuele andere sportverenigingen waar het betreffende lid ook 

ingeschreven is 
 Een eventuele toelichting over de gezondheid 

 Datum inschrijving EHBO-Vereniging Bladel. 

 In het machtigingsformulier vragen wij ook het bankrekeningnummer 
 Een recente pasfoto 

 Voor de inschrijving van bestuursleden bij de Kamer van Koophandel moeten we een 
BSN en een kopie van het identiteitsbewijs insturen. Deze gegevens staan op de 

kopie of scan van de documenten die naar de KvK worden gestuurd, en die moeten 
worden bewaard in de Algemene administratie. 

 
Hoe worden deze gegevens bewaard? 

 

 Wij bewaren het originele papieren inschrijfformulier, ook na opzegging. 
 We maken gebruik van Sportlink voor onze ledenadministratie. Sportlink is een 

standaardprogramma voor sportverenigingen met een speciale versie voor 
handbalverenigingen. Hierin bewaren wij uitsluitend naam, geboortedatum, 

telefoonnummer(s), e-mail adres. Niemand heeft toegang tot dit programma behalve 
leden van het bestuur. 

 Regelmatig exporteren wij de gegevens uit Sportlink naar onze eigen (met een 
wachtwoord beveiligde) computer. Hierin staan dus ook contactgegevens van oud-
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leden. Wij bewaren deze bestanden om contact op te kunnen nemen met oud-leden 

ten behoeve van bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld een reünie. 

 
Met wie delen wij bepaalde gegevens? 

 
 Van alle competitiespelende leden moeten wij de contactgegevens en geboortedatum 

doorgeven aan het Nederlands Handbal Verbond (NHV) 
 Ten behoeve van subsidie, moeten wij eenmaal per jaar een ledenlijst doorgeven aan 

Gemeente Bladel. 
 

HV Saturnus zal nooit gegevens van leden doorgeven aan andere instanties en voor 
andere doeleinden dan de twee hierboven genoemde – ook niet voor bijvoorbeeld 

sponsordoeleinden. 

 
Persoonsgegevens van minderjarigen worden uitsluitend verwerkt als daarvoor 

schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. Aanmeldformulieren van jeugdleden dienen ingevuld en ondertekend 

te worden door hun ouders. 
 

We merken op dat voor praktische doeleinden zoals communicatie tussen teamgenoten 
en train(st)ers vaak een WhatsAppgroep of een contactpersonengroep met e-

mailadressen wordt gemaakt. Dit gebeurt op eigen initiatief per team op vrijwillige basis. 

 
Foto’s en andere gegevens op de HV Saturnus website en Social Media 

 
Tenzij expliciet aangegeven, kunnen er foto’s geplaatst worden van leden op de HV 

Saturnus website of op Social Media (denk aan teamfoto’s). Leden hebben te allen tijde 
de mogelijkheid om aan te geven dat ze geen toestemming verlenen tot het plaatsen van 

foto’s waar zij op staan. Ook is het altijd mogelijk om foto’s waarop zij staan te laten 
verwijderen, of om onherkenbaar gemaakt te worden. Van (sommige) bestuursleden 

kunnen contactgegevens geplaatst worden, zoals een telefoonnummer – uiteraard met 

hun toestemming.  
 

Wat gebeurt met gegevens na uitschrijving? 
 

Na uitschrijving wordt het papieren inschrijfformulier bewaard, maar worden de 
gegevens van het betreffende lid uit Sportlink verwijderd. Op verzoek van (oud-)leden 

kunnen alle gegevens verwijderd worden, daarbij de wettelijke termijn van bewaarplicht 
in acht nemend. 

 

 
 

 
 


