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Privacybeleid (PB.) 
Versie: 16-10-2019 

 

J.V. De Meulewiekers hecht veel waarde aan de bescherming van de 

persoonsgegevens van haar leden. In dit privacybeleid willen we informatie geven over 

hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  

Wij willen uw privacy waarborgen en daarom zorgvuldig omgaan met 

persoonsgegevens. J.V. De Meulewiekers houdt zich in alle gevallen aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 

deze verstrekt zijn; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden; 

- Vragen om uw uitdrukkelijk toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat 

de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit behoort tot het 

doeleinden waarvoor ze versterkt zijn; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 

wijzen en deze respecteren. 

Als J.V. De Meulewiekers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming 

van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid vragen 

heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur van J.V. De Meulewiekers.  

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden 

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door J.V. De Meulewiekers verwerkt 

ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinde; 

- Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. 

De grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- De lidmaatschapsovereenkomst. 

J.V. De Meulewiekers 
Hulsterweg 7, 5912 PL Venlo 
Telefoon: 077 354 0276 
Mail: info@meulewiekersvenlo.nl 

https://www.google.nl/search?q=stichting+jeugdvereniging+de+meulewiekers+%2764+telefoon&sa=X&ved=0ahUKEwjA8ci41ZbcAhWDbVAKHRAyB8cQ6BMIjwEwEg
https://www.google.nl/search?source=hp&ei=18RFW4uaIM_EwQLst5bIBQ&q=meulewiekres+venlo&oq=meulewiekres+venlo&gs_l=psy-ab.3..0i13k1j0i13i30k1.429.3583.0.3815.19.18.0.0.0.0.170.1679.12j6.18.0..2..0...1.1.64.psy-ab..1.18.1670.0..0j0i131k1j0i30k1j0i13i10i30k1.0.prpUxoWZA18
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Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan J.V. De Meulewiekers de volgende 

persoonsgegevens van u vragen: 

- Naam; 

- Adres; 

- Woonplaats; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Geslacht; 

- Geboortedatum. 

Uw persoonsgegevens worden door J.V. De Meulewiekers opslagen ten behoeve van 

de bovenstaande verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen voor financiële 

administratie.  

Beeldmateriaal 

Gedurende activiteiten kan het voorkomen dat er beelden vastgelegd worden door 

bijvoorbeeld de leidinggevenden. Beelden mogen gedeeld worden met de leden van de 

groep. Het kan echter ook voorkomen dat beelden voor promotie doeleinden of 

geplaatst worden op online-platforms, zoals sociale media of onze website. Om te 

voorkomen dat een (jeugd)lid ongewild op beeldmateriaal staat wordt er op het 

inschrijfformulier om een akkoord gevraagd of ze op beelden mogen staan. Bij een 

akkoord mag J.V. De Meulewiekers het beeldmateriaal gebruiken.  

Uiteraard heeft een lid altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken of het 

recht om beelden te laten verwijderen. 

Verstrekking aan derden 

Bij J.V. De Meulewiekers kan het voorkomen dat persoonsgegevens gedeeld worden 

met derden. Situaties waarin persoonsgegevens gedeeld worden met derden worden 

vooraf zorgvuldig uitgezocht en beoordeeld door het bestuur. Als bestuur willen we 

verstrekking aan derden zoveel mogelijk uitsluiten om bescherming van gegevens beter 

te kunnen garanderen. In het verleden is het verstrekken van personalia enkel 

voorgekomen toen dit nodig was voor verzekeringen.  

Derden waaraan J.V. De Meulewiekers in het verleden personalia mee gedeeld heeft: 

- Verzekeringsmaatschappij. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger 

dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, 

verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
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Bewaartermijn 

J.V. De Meulewiekers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 

doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben 

wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

- Het bestuur van J.V. De Meulewiekers beheren de verwerking van 

persoonsgegevens. Hierbij beheert het bestuur ook wie kennis kan nemen van 

gegevens; 

- Ieder die kennis neemt van persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht; 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen; 
- Wij  maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten; 
- Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij 

van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door dit bezwaar kenbaar te maken aan ons, 

het bestuur van J.V. De Meulewiekers. Ook heeft u het recht uw persoonsgegevens op 

te vragen of in opdracht over te laten dragen aan een andere partij. Bij elk van de 

bovenstaande verzoeken bent u verplicht u te legitimeren, anders zullen wij geen gehoor 

geven aan uw verzoek.  

Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan hebt 

u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen 

wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit 

dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied 

van privacybescherming. 

Vragen  

Als u naar aanleiding van onze privacybeleid nog vragen of opmerkingen, dan kunt u 

altijd contact opnemen met ons, het bestuur van J.V. De Meulewiekers. 

Contactgegevens 

J.V. De Meulewiekers 

Hulsterweg 7, 5912 PL, Venlo 

info@meulewiekersvenlo.nl  

mailto:info@meulewiekersvenlo.nl

