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Van:
Secretaris
Ringstraat 13
6015AZ Neeritter

AVG Verklaring V.V. Veritas Neeritter
Wijzigingen in de werkwijze van V.V. Veritas i.v.m. de nieuwe wet AVG.
De AVG/GDPR wetgeving (opvolger privacy wetgeving) die in werking trad in 2016 en die definitief van
kracht is vanaf 25 mei 2018 leidt tot de noodzaak om een aantal zaken expliciet te regelen waar
voorheen weinig aandacht aan geschonken is. Als dit niet gebeurt worden er door de overheid boetes
opgelegd. Dit houdt in dat we over een aantal schriftelijke verklaringen moeten beschikken.
Voor alle informatie op de webserver van V.V. Veritas en voetbalbond KNVB (verder te noemen: KNVB)
die herleid kan worden naar een of meer specifieke personen is toestemming nodig van die personen.
Indien die toestemming er niet is dan kunnen de uitslagen van een team niet langer vermeld worden.
Het is namelijk niet te doen om uitslagen door te vlooien op zoek naar eventuele vermeldingen van
personen die geen toestemming hebben gegeven. En vermeldingen die op het eerste gezicht generiek
zijn, kunnen toch herleid worden naar personen, zoals “kampioenschappen”. Dat geldt ook voor
doelpunten, overtredingen, etc… m.a.w. deze kunnen zonder de toestemming niet vermeld worden.
Er van uitgaande dat de secretaris van de vereniging de bestuurder is die eindverantwoordelijk is voor
de ledenadministratie, vragen we van deze en van alle leden een verklaring. De verklaringen zijn als
bijlagen bijgevoegd.
Het betreft een verklaring van ieder lid om geregistreerd en vermeld te mogen worden en een verklaring
van de secretaris dat alle leden een dergelijk verklaring hebben getekend.
Als een lid de toestemming intrekt of de vereniging verlaat dient de secretaris de KNVB hiervan in
kennis te stellen. Als de toestemming niet met terugwerkende kracht is ingetrokken blijft de verklaring
zelf op het secretariaat.
Het is een hele rompslomp om alle leden een verklaring te laten tekenen maar er is een simpele
oplossing: We combineren dit voortaan bij nieuwe leden met het aanvragen van het lidmaatschap ofwel
de overschrijving. Als voor een lid een lidmaatschap ofwel overschrijving wordt aangevraagd en deze
dus een inschrijfformulier moet inleveren kan gelijktijdig een verklaring worden ingeleverd. Deze
verklaringen dienen uiteindelijk bij de secretaris van de vereniging ingeleverd te worden. De secretaris
van de vereniging houdt zelf bij wie er een verklaring heeft ingevoerd. Alle verklaringen dienen op 13
mei in het bezit van de secretaris te zijn.
Procedures
Nu, en vanaf nu bij iedere aanvang van een lidmaatschap:
• Tegelijk met de in- en/of overschrijving door het lid een toestemmingsformulier laten tekenen
(Bijlage 1).
• Aan het (nieuwe) lid uitleggen waar de toestemming voor nodig is en waarom.
• Het toestemmingsformulier doen toekomen aan de secretaris van de V.V. Veritas.
• Eventueel intrekken van toestemming kan door middel van schriftelijk (e-mail) mededelen aan
de secretaris van V.V. Veritas.
• De verklaring van de secretaris dient bij iedere wisseling van de wacht opnieuw ingevuld en
ondertekend te worden. De lijst met toestemmingen dient nauwkeurig bijgehouden te worden.
Met sportieve groeten,
Secretaris
V.V. VERITAS NEERITTER

Bijlagen:
1. Verklaring lid.
2. Machtiging Automatische Incasso

PATRICK ABEN

AVG-VERKLARING / AUTOMATISCHE INCASSO

AVG Verklaringen Leden
Machtiging Automatische Incasso

Bijlage 1
TOESTEMMING LID
Inzake de AVG Verklaring V.V. Veritas Neeritter

Voorletters:
Roepnaam:
Achternaam:
Lidnummer KNVB:

(in te vullen door Veritas)

O

Ik geef bij deze aan de vereniging V.V. Veritas en ook de KNVB om mijn naam zoals ik die
hierboven heb ingevuld te registreren en te gebruiken in alle administratie die nodig is
voor het organiseren en houden van de wedstrijden binnen deze bond.

O

Ik geef ook toestemming aan genoemde bond om mijn naam te gebruiken in uitslagen
van en publicaties over wedstrijden in de media en op de site van de vereniging en bond,
te weten www.veritasneeritter.nl en/of www.voetbal.nl en deze te bewaren in de
wedstrijdarchieven van de bond. Ik weet dat de informatie op de website van de bond
voor iedereen ter inzage is.

O

Ik heb geen bezwaar tegen het voorkomen op foto’s die op de site van de vereniging of
bond gepubliceerd worden., te weten www.veritasneeritter.nl en/of www.voetbal.nl

O

Ik weet dat ik zonder deze toestemming niet mee kan doen in statistieken die door de
KNVB worden bijgehouden.

(AUB aankruisen wat van toepassing is)

Plaats:
Datum:
Handtekening:

Bij minderjarigen; naam en handtekening ouder / verzorger, voor jeugdleden tot 18 jaar:
Naam:

Handtekening:

PATRICK ABEN
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Machtiging Automatische Incasso

Bijlage 2
MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
Inzake incasseren contributie

Beste,
Om de betaling van de contributiegelden voor U, maar ook voor ons, te vergemakkelijken wordt vanaf
seizoen 2018-2019 de contributie geïncasseerd via automatisch incasso. Dit bespaart U en ons tijd,
moeite en administratieve kosten.
Door gebruik te maken van automatisch incasso stemt u er mee in dat wij de jaarlijkse contributie van
uw bank- of girorekening afschrijven. U ontvangt voorafgaande de incassering van de contributie een
factuur via het bij ons bekende e-mail adres. Bij de betalingswijze staat vermeld dat het bedrag na circa
10 dagen van uw bank- of girorekening wordt afgeschreven. Tevens staat erbij vermeld welk bedrag er
van uw rekening zal worden afgeschreven. De contributies per leeftijdscategorie staan vermeld op de
website: www.veritasneeritter.nl
Wij verzoeken u vriendelijk om het onderstaande gegevens te controleren, aan te vullen en
ondertekend, eventueel samen met het inschrijfformulier voor nieuwe leden, aan het secretariaat te
retourneren.
Indien u vragen heeft en/of informatie wilt over deze automatische incasso, kunt u een mail sturen naar,
of contact opnemen met de secretaris:
Patrick Aben
Ringstraat 13
Neeritter
+31-6-52596259
info@veritasneeritter.nl
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Machtiging Voetbal Vereniging Veritas Neeritter
Naam lid

:

Adres

:
:

Naam rekeninghouder

:

IBAN-nummer

:

BIC-nummer

:

Contributie-inning

:

O Contributie-inning in één termijn.
(wordt afgeschreven einde september).
O Contributie-inning in drie termijnen, hierbij word u per termijn
€2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
(wordt afgeschreven in september, oktober en november)

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan VV Veritas Neeritter om van
genoemd bank- of girorekening de jaarlijkse contributie af te schrijven.
Mocht u de automatische incasso willen stoppen dan kunt u dit kenbaar maken via een e-mail aan:
info@veritasneeritter.nl

Handtekening:

PATRICK ABEN

Datum:

AVG-VERKLARING / AUTOMATISCHE INCASSO

