
 

Voorstel: ALV 11 november 2017 

Onderwerp:  Privacy beleid 

Onze vereniging verwerkt persoonsgegevens van onze leden. In de ledenadministratie worden aan 

de hand van de inschrijfformulieren de persoonlijke gegevens van de leden opgenomen. Gegevens 

zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en bankrekening. Het is 

belangrijk voor de leden te weten dat de vereniging met deze gegevens discreet omgaat. De 

verwerking van persoonsgegevens is wettelijk geregeld in de Wet Verwerking Persoonsgegevens.  

DOTO is op grond van deze wet verplicht om het doel van het verwerken van persoonsgegevens 

vast te leggen. Het gaat daarbij om het intern functioneren van de vereniging en de communicatie 

met onze leden.  Het bestuur zal deze doelstelling vastleggen in een Privacyreglement. Dat is een 

reglement waarin omschreven staat welke gegevens worden verwerkt en met welk doel. Gegevens 

uit de administratie mogen niet worden verstrekt aan derden, tenzij de leden hier uitdrukkelijk 

schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Ook mag de volledige ledenlijst niet op de website 

worden gezet zonder de individuele toestemming van de leden.  

Naast de verwerking van persoonsgegevens in de administratie valt ook het plaatsen van foto’s en 

video’s op de website of social-media kanalen onder de strenge Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. Strikt formeel mag een foto of video met sporters herkenbaar in beeld niet 

worden geplaatst zonder hun toestemming.  

Als de exacte letter van de wet gevolgd zou worden, is het voeren van goede communicatie, met 

name via social media, voor onze vereniging een vrijwel ondoenlijke opdracht. Gelukkig is de 

realiteit genuanceerder. Bij de beoordeling van individuele gevallen rondom ‘verwerking van 

gevoelige persoonsgegevens’ wordt bekeken in hoeverre er sprake is van zorgvuldigheid en 

proportionaliteit. In de praktijk betekent dit dat verenigingen er goed aan doen om bij het plaatsen 

van foto’s (en andere berichten) altijd af te wegen of het bericht gepast is. Als iemand vervolgens 

bezwaar maakt tegen de publicatie van zijn naam, foto of andere persoonsgegevens is het 

verstandig daar correct naar te handelen en op verzoek het bericht direct te verwijderen. Wie zich 

aan die basisregels houdt, zal niet snel in de privacyrechtelijke problemen komen, want in 

Nederland wordt zelden opgetreden tegen goedwillende twitteraars en soortgelijke communicatie-

enthousiastelingen. 

Wel stelt het bestuur van DOTO voor om op het aanmeldformulier een vraag toe te voegen voor 

goedkeuring voor het plaatsen van foto’s van het aspirant lid. Om zoveel mogelijk positieve 

antwoorden te verkrijgen, is het zinvol als deze vraag vooraf te laten gaan met een 

enthousiasmerende, verklarende tekst over de belangrijke meerwaarde van leuke, aantrekkelijke 

fotografie voor onze vereniging. Op een vergelijkbare manier kun je ook aanmeldformulieren voor 

evenementen benutten, zodat de club geen zorgen hoeft te hebben over issues met foto’s rondom 

een evenement. 

Het aanmeldformulier gebruiken om de fotografie goed te regelen, betekent dat voor nieuwe leden 

alles in 100% orde is. Voor huidige leden is dan nog niet alles waterdicht. Als vereniging vinden wij 

het waardevol om onze leden te wijzen op de manier waarop wij omgaan met fotografie. Het 

bestuur werkt aan een oproep op de website of in andere communicatiemiddelen om het 

‘fotobeleid’ bespreekbaar te maken. Met dat bericht kan je aangeven dat het voor de vereniging 

waardevol is om in de communicatiemiddelen aansprekende, enthousiasmerende foto’s te plaatsen. 

Voor leden of ouders die hier toch bezwaar tegen hebben, geven wij aan dat zij dit kenbaar kunnen 

maken bij bijvoorbeeld een bestuurslid. Hoewel dit juridisch niet waterdicht is, creëert de 

vereniging hiermee een stukje bewustzijn over het 'fotobeleid' en krijgen leden de kans hier 

bezwaar tegen te maken. 

Met deze voorstellen wil het bestuur van DOTO actief uitdragen dat de privacy van onze leden 

gewaarborgd is. 


