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1. Inleiding 
 
In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe FC Weesp omgaat met persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke personen. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens 
betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld 

van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-
mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn. FC Weesp verwerkt persoonsgegevens en 
andere data in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het waarborgen van de privacy van de 
leden en bezoekers van FC Weesp is een belangrijke taak en daarom beschrijven wij in deze 
Privacyverklaring welke informatie er binnen FC Weesp verzameld wordt en hoe er binnen FC 

Weesp van deze informatie gebruik wordt gemaakt.  
 
Om de privacy te waarborgen zijn binnen FC Weesp de volgende maatregelen van kracht: 

 Persoonsgegevens worden door FC Weesp verwerkt in overeenstemming met het doel / 
de doelen, waarvoor deze zijn verstrekt of verzameld. 

 Verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot uitsluitend die gegevens, die minimaal 
nodig zijn voor de realisatie van die doelen. 

 FC Weesp heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen 
waardoor de beveiliging van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd. 

 FC Weesp zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is 

voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt/verzameld. In dat geval 
wordt door deze partij de privacy op dezelfde wijze gegarandeerd. 

 FC Weesp is op de hoogte van jouw rechten omtrent het omgaan met jouw 
persoonsgegevens en wij zullen deze rechten respecteren. 

 
 

2. Voor welke doelen worden jouw persoonsgegevens verwerkt? 

 
Persoonsgegevens van (spelende / niet spelende) leden / trainers / coördinatoren / donateurs ) 
worden door FC Weesp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:  

 

 Eigen ledenadministratie (Sportlink) en aanvragen lidmaatschap KNVB (door: secretaris en 
ledenadministrateur(s)). 

 Financieel administratieve doeleinden zoals contributie en boetes. (door: (assistent) 
penningmeester(s) en extern incassobureau). 

 Communicatieve doeleinden rondom vrijwilligersroosters, wedstrijden, trainingen, 
activiteiten / verzenden van onze nieuwsbrief (door: medewerkers communicatie, 

stafmedewerkers kantine leeftijdscoördinatoren, leden technische commissie en 
bestuursleden). 

 Organisatie en communicatie rondom wedstrijden, trainingen, activiteiten, teamindelingen 

en dergelijke (door: leeftijdscoördinator, teamleider, teamcoach en teamtrainer). 

 Vermelding naam van leden op teampagina’s website FCWeesp.nl en apps van de KNVB.  
 

 
3. Van wie worden persoonsgegevens verwerkt? 

 

Binnen FC Weesp maken we onderscheid in de volgende doelgroepen:  
  
1. Leden, zowel spelende als enkel trainende leden; 

2. Werknemers, personen die onder contract staan bij FC Weesp;  
3. Kantine medewerkers / vrijwilligers die zich inzetten voor FC Weesp  
4. Sponsors / donateurs en andere geïnteresseerden;  
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5. Nieuwsbrief-abonnees 
 
 

4. Verwerking van persoonsgegevens van spelende als enkel trainende leden 
 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst. Hiervoor vraagt 

FC Weesp de volgende persoonsgegevens: 

 Voor- en achternaam en roepnaam. 

 Geboortedatum en geboorteplaats. 

 Geslacht. 

 Legitimatie (vanaf 14 jaar). 

 Legitimatienummer (vanaf 14 jaar). 

 Postcode, straatnaam en huisnummer. 

 Woonplaats. 

 E-mailadres van het lid en bij jeugdleden (ook) van de ouders. 

 Telefoonnummer (mobiel nummer) van het lid en bij jeugdleden (ook) van de ouders. 

 IBAN-nummer en ten naamstelling rekening. 
 

Voor het maken van de jaarlijkse teamindelingen bij de jeugd wordt door de technische 
commissie extra informatie gevraagd/verzameld: 

 Team waartoe het lid behoort en team waartoe het lid gaat behoren. 

 Beoordeling voetbaltechnische kwaliteiten. 
 

Op basis van het Tuchtreglement kan ook bijgehouden worden: 

 een administratie (strafregister) met daarin KNVB straffen, zelf opgelegde 

straffen, door bestuur en/of anderen opgelegde straffen. 
 
 

5. Verwerking van persoonsgegevens van personen die onder contract staan bij FC 
Weesp  

 

a. Personen met wie FC Weesp een arbeidsovereenkomst heeft 
 

Aanvullend op de persoonsgegevens die al via het lidmaatschap zijn verkregen worden door 

FC Weesp onderstaande gegevens verwerkt. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de 
arbeidsovereenkomst: 

 

• Salarisgegevens; 
• Kopie ID; 
• BSN-nummer; 

• Bankgegevens. 
 

De persoonsgegevens worden door FC Weesp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële 
administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

b. Personen die een vrijwilligersvergoeding ontvangen 
 

• het bedrag dat zij ontvangen per periode en voor welke activiteiten. 

 
 

6. Verwerking van persoonsgegevens van kantinemedewerkers / vrijwilligers die zich 

inzetten voor FC Weesp 
 
Persoonsgegevens van (vaste) kantinemedewerkers worden door FC Weesp verwerkt ten 

behoeve van het bijhouden van de IVA-registraties en ten behoeve van communicatie. 
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Grondslag voor deze persoonsgegevens is de Drank- en Horecawet. Hiervoor verwerkt  FC 
Weesp de volgende persoonsgegevens: 

 Voor- en achternaam. 

 Geboortedatum. 

 (eventueel) functie 
De persoonsgegevens worden door FC Weesp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking tot aan beëindiging van het werken als kantinemedewerker. 

 
Voor medewerkers/vrijwilligers die veelvuldig contact met jeugdleden hebben – waaronder 
trainers, leiders, coaches – wordt ook bijgehouden of/wanneer een (verplichte) Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) beschikbaar is. 
 
 

7. Verwerking van persoonsgegevens van sponsors / donateurs en/of andere 
geïnteresseerden 

 

Persoonsgegevens van sponsors / donateurs en/of geïnteresseerden worden door FC Weesp 
verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte 
contacten naar de sponsors / donateurs en andere geïnteresseerden. Voor deze doelstelling 

kan FC Weesp de volgende persoonsgegevens vragen: 

 Voor- en achternaam; 

 Telefoonnummer; 

 E-mailadres 

 Sponsors: Bedrijfsnaam 
 

Voor sponsors geldt een sponsorcontract. De gegevens worden door FC Weesp opgeslagen 

ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat het sponsorcontract met FC 
Weesp loopt dan wel men geïnteresseerd is in de activiteiten van FC Weesp.   

 

 
8. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees 

 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door FC Weesp verwerkt ten behoeve 
van het informeren van de abonnees d.m.v. (digitale) nieuwsuitingen. Grondslag voor deze 
persoonsgegevens is voor alle leden de aanmeldingsovereenkomst.  

Hiervoor verwerkt FC Weesp de volgende persoonsgegevens: 

 Voor- en achternaam; 

 E-mailadres. 
Om aan specifieke doelgroepen nieuwbrieven te kunnen verzenden, verwerkt FC Weesp 

aanvullend de volgende persoonsgegevens: 

 Soort abonnee: jeugdlid, seniorenlid, niet-spelend lid, lid jeugdstaf, lid seniorenstaf. 
 

Deze persoonsgegevens worden door FC Weesp opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men voor deze dienst is aangemeld. 

 
 

9. Verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen 

 
FC Weesp verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 
jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger via het aanmeldingsformulier. 
 
 

10.  Verstrekking persoonsgegevens aan derden 
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FC Weesp verkoopt of verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, behalve in geval dat dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting.  

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bv. ten behoeve van 
contributie-inning), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde 
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FC Weesp blijft 

verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De gegevens die jij aan FC Weesp geeft kunnen 
aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
hierboven beschreven doeleinden.  

FC Weesp maakt gebruik van een derde partij voor: 

 Het verzorgen van de ledenadministratie, financiële administratie  en website  

 Het registreren van het lidmaatschap bij de overkoepelende sportbond  

 Het assisteren bij de contributie-inning  

 De organisatie van sponsorzaken  

 Het verzorgen van het financiële personeelsbeleid bij betaalde werknemers  

 Het hosten van de website  

 Het analyseren van website statistieken  

 Het verzorgen van communicatie per e-mail  

 Het versturen van nieuwsbrieven  

 Het verzorgen van social media communicatie  
 

 
11.  Hoe lang bewaart FC Weesp mijn persoonsgegevens? 

 

FC Weesp zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist. 
Onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar. 

 
 

12.  Beveiliging van de persoonsgegevens  

 
FC Weesp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. FC Weesp heeft hiervoor de volgende 
beveiligingsmaatregelen genomen: 
 

 Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall; 

 Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de 
adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk; 

 Alle personen die namens FC Weesp van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan; 

 FC Weesp hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen; 

 FC Weesp maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 
fysieke of technische incidenten; 

 In ons archief worden alle relevante (papieren) persoonsgegevens in afsluitbare kasten 
bewaard;  

 FC Weesp test en evalueert regelmatig haar beveiligingsmaatregelen. 

 
 

13.  Persoonsgegevens alleen binnen de EU 

 
FC Weesp verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  
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14.  Het maken van foto- en video opnames en het gebruik ervan op de website van FC 
Weesp 
 

 Tijdens alle activiteiten die door FC Weesp worden georganiseerd binnen het sportcomplex 
(zowel binnen als buiten) mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door 
leden, begeleiders, verzorgers van leden en andere betrokkenen of iemand namens de 

(uitgenodigde) pers; 

 Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:  
a. wedstrijden en (officiële) toernooien; 

b. verenigingsactiviteiten; 
c. tijdens trainingen. 

 Binnen FC Weesp is het niet toegestaan foto’s en/of filmopnames te maken in de 
kleedkamer of doucheruimtes (behoudens de traditionele kampioensfoto met 

wedstrijdkleren aan onder de douche); 

 Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar 
team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden 

uitsluitend ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen 
personen; 

 FC Weesp is de eigenaar/beheerder van de website www.fcweesp.nl. De website heeft tot 

doel informatie te verstrekken over de vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, 
ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden. Op de website 
van FC Weesp kunnen foto’s geplaatst worden. Dit geldt ook voor andere social media 

zoals Facebook, Twitter en groeps-Whatsapp; 

 Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij FC Weesp. Het is 
niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of 
in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van 

het bestuur van FC Weesp; 

 Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze website wordt 
vooraf toestemming gevraagd aan betrokkenen; 

 Het auteursrecht van de gepubliceerde foto’s berust bij de maker. Indien gewenst kan de 
naam van de maker in de publicatie / op de website vermeld worden. Indien hierover geen 
afspraken zijn gemaakt, dan kan de vermelding: ‘Foto: FC Weesp’ gebruikt worden. 

 Op de website van FC Weesp kunnen foto’s van kinderen worden gepubliceerd. Bij 
voorkeur minimaal twee à drie kinderen op één foto. Op de foto’s z ijn de kinderen gekleed 
in FC Weesp gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding; minimaal een korte broek met T-
shirt of vrijetijdskleding. Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de 

website van FC Weesp, tenzij in uitdrukkelijke overeenstemming met de ouders. 

 Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met 
deze persoon besloten worden de gemaakte foto’s niet te publiceren dan wel te 

verwijderen. Dit verzoek om foto’s niet te plaatsen dient schriftelijk, met redenen omkleed, 
kenbaar gemaakt te worden bij het bestuur.  

 Voor ouders die voor eigen gebruik foto’s en/of filmopnames maken van hun kind(eren) 

gelden geen nadere bepalingen mits het uitsluitend opnames betreft van het eigen kind. 
FC Weesp aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid; 

 Bij gepubliceerde foto’s op de website van FC Weesp kan de voornaam van de 
gefotografeerde persoon worden vermeld. Achternamen worden alleen vermeld als die 

personen een functie bekleden bij FC Weesp zoals leden van het bestuur of begeleiders 
en trainers van de teams. Hiervoor dient vooraf toestemming gegeven te worden;  

 Er worden bij de foto’s geen adressen en telefoonnummers vermeld anders dan van 

diegene met een functie voor de club zoals leden van het bestuur en begeleiders en 
trainers van de teams.  

 Binnen veel teams wordt gebruikt gemaakt van Whatsapp-groepen. Hiervoor gelden 

dezelfde regels als voor de website van FC Weesp; 

 In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen 
van het hoofdbestuur. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwir1Pv_i_baAhVF-6QKHd5vAncQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fcweesp.nl/&psig=AOvVaw0-T2MPiMALDdjSIAdj_bf-&ust=1525868159678810


Privacyverklaring FC Weesp 
 

 
 

6 

 

 Het bestuur van FC Weesp is eindverantwoordelijke voor de FC Weesp website en voor de 
FC Weesp Facebook-pagina en andere officiële FC Weesp social media. 

 

 
15.  Het gebruik van de website van FC Weesp 

 

De website wordt beheerd door FC Weesp. Bij bezoek aan deze website kan FC Weesp 
gegevens van jou verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die je via vragenlijsten 
of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen 

waarborgt en respecteert FC Weesp jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet 
bescherming persoonsgegevens en de van toepassing zijnde gedragscodes. Dit houdt onder 
meer in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de 

doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien 
van jouw persoonsgegevens. 

 

 
16.  Rechten omtrent jouw gegevens 

 

Je hebt altijd het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, die wij 
van jou hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb 

je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in 
opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren 
voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken. Als FC Weesp jouw 

persoonsgegevens verwerkt op basis van een door jou gegeven toestemming, dan heb je 
altijd het recht deze toestemming in te trekken. 
 

 
17.  Klachten 

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij 
jou hierover direct contact met het bestuur van FC Weesp op te nemen. Je hebt altijd het recht 
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 
 

18.  Vragen 
 

Als je naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan 

contact met ons op (zie contactgegevens onder aan dit document).  
 
 

19.  Publicatie Privacyverklaring en wijzigingen daarin 
 

Op www.fcweesp.nl/privacy zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring 

staan. FC Weesp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
Privacyverklaring. Het is aan te raden om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, 
zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Bij belangrijke wijzigingen zal FC Weesp 

u hierover via de Nieuwsbrief en de website informeren. 
 
 

20.  Toestemming 
 

Na het doornemen van deze Privacyverklaring ga je daarmee akkoord en geef je FC Weesp 

toestemming om daarnaar te handelen, tenzij je - gemotiveerd - aangeeft waartegen je 
bezwaar maakt.  
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21.  Contactgegevens 

 

Bestuur FC Weesp 
Bezoekadres: Papelaan 153, 1382RL, Weesp 
Postadres:  Postbus 110, 1380 AC Weesp 

Telefoon clubhuis: 0294 – 413791 
Nadere info via: info@fcweesp.nl  
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