Voor (on)beperkte sporters!
Sportvereniging KIS
Secretariaat:
Engelandstraat 76
1966 NJ Heemskerk
T 0251‐ 25 47 14
E secretariaat@deKIS.nl
www.deKIS.nl
Aan Vrl. Achternaam
straatnaam
1000 AA Woonplaats

Heemskerk, 05 april 2018
Lidcode: A0001
documentnr.: 1804023
Betreft: uw akkoordverklaring AVG procedure en uitnodiging tweede Algemene Ledenvergadering
Geachte Achternaam,
Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende twee zaken:
1. Uw akkoord verklaring inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming
2. Uitnodiging tweede Algemene Ledenvergadering

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming
U en uw sportvereniging worden geconfronteerd met de nieuwe privacy wetgeving, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (hierna : AVG).
Bij uw aanmelding kan het mogelijk zijn geweest dat u gegevens m.b.t. uw handicap, huisarts, wie te
waarschuwen en medicatie heeft ingevuld. Deze gegevens stellen wij aan onze kaderleden ter beschikking
om in geval van een medische noodzaak de hulpverleners direct van informatie te kunnen voorzien. Dit
kan mensenlevens redden. De AVG‐wetgeving noemt dit ‘bijzondere persoonsgegevens’. Wij hebben deze
gegevens op pagina 3 vermeld. De kaderleden van uw sport uur moeten een geheimhoudingsverklaring
tekenen voor het gebruik hiervan. Na beëindiging van uw lidmaatschap zullen na de wettelijke termijnen
van bewaarplicht uw gegevens worden vernietigd.
De AVG vereist dat u expliciet toestemming geeft voor
‐
‐

o.a. het gebruik van uw bijzondere persoonsgegevens.
Email contact voor het verwerken van de contributieheffing, informatieverstrekking en
uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten.

Geeft u s.v.p. via de bijlage (pagina 4) uw toestemming, d.m.v. getekend voor akkoord.

Wat als u geen toestemming geeft of niet reageert.
In dat geval zijn wij wettelijk verplicht die gegevens voor 25 mei 2018 uit ons ledenbestand te verwijderen
waarvoor u geen toestemming geeft. Ook al heeft u ze eerder verstrekt. Wij bewaren dan enkel uw NAW
+ geboortedatum (Naam, Adres, Woonplaats). U moet zich realiseren dat wij dan bij calamiteiten niemand
Sportvereniging KIS Opgericht 1 februari 1956
Bankgegevens:
ING Bank: NL90 INGB 0003 2782 61

Kamer van Koophandel:
40.59.47.87 te Amsterdam

2

kunnen waarschuwen en eventueel medisch personeel niet van de noodzakelijke informatie kunnen
voorzien. Wij hebben immers deze informatie volgens de nieuwe wettelijke voorschriften moeten
vernietigen omdat u geen expliciete toestemming heeft verstrekt.
In het andere geval zult u zelf ook informatie vanaf de website moeten halen inzake algemene
ledeninformatie zoals ledenbijeenkomsten, vakantiemededelingen etc. Dit omdat u geen toestemming
heeft gegeven voor het gebruiken van uw emailadres.
Kortom, wij hebben uw toestemming nodig. De AVG wetgeving houdt veel meer in, dan dat wij u in deze
brief kunnen mededelen. U zult begrijpen dat dit voor ons een hele operatie is geweest om aan alle
vereisten te kunnen voldoen. Op onze website leggen wij in het kort uit wat wij hebben gedaan om aan de
AVG vereisten te kunnen voldoen. Kijk daarvoor in archief onder ‘AVG procedure’.
Om alles in goede banen te leiden vragen wij daarom uw medewerking. Op pagina 3 staan uw gegevens
en op pagina 4 vragen wij uw toestemming voor het gebruik van deze gegevens. Indien u akkoord gaat
kunt u dit formulier (pagina 4) ondertekend af geven bij het kaderlid van uw sport uur. Deze zal zorg
dragen dat het formulier bij het secretariaat terecht komt. Lever deze akkoordverklaring voor 1 mei 2018
in.

2. Uitnodiging tweede Algemene ledenvergadering
Op 26 maart jl. heeft de Algemene Ledenvergadering plaats gevonden. Tijdens deze vergadering zijn een
aantal voorstellen gepresenteerd voor het komende seizoen (1 jan‐ 31 dec 2019). De bezettingsgraad van
de zwem uren op de maandag, dinsdag en donderdag zijn zo laag, hetgeen tot forse verliezen lijdt, dat
het bestuur een plan heeft gepresenteerd om voor deze zwemleden een vaste jaarcontributie in te
stellen. Bij de overige sport uren van de KIS wordt ook een vast bedrag per jaar geheven. Het leek ons fair
dat de zwemleden ook een vast bedrag per jaar gaan betalen. Het voorstel aan jaarcontributie is
vastgesteld op € 135,‐‐ per jaar. U mag hiervoor drie keer in de week zwemmen, op de maandag en de
dinsdag van 12:00 ‐ 12:45 uur, beiden in het zwembad van Heliomare te Wijk aan Zee en op donderdag in
het sportfondsenbad te Beverwijk van 19:00 – 20:00 uur. De complete tekst van de voorstellen kunt u
vinden op onze website. Ga naar archief en zoek op ‘Voorstellen ALV 2018’. De uitnodiging en agenda
voor deze tweede algemene ledenvergadering kunt u ook vinden in het archief onder ‘Uitnodiging tweede
ALV 2018’. Tijdens deze tweede vergadering komen alleen de voorstellen ter stemming.
Wanneer: woensdag 9 mei 2018
Tijd : 20:30 uur
Waar: Sporthal Heliomare Wijk aan Zee.
Heeft u vragen, stel ze gerust.
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, zien wij graag uw akkoord verklaring
tegemoet.
Namens het bestuur en belast met de AVG‐procedure,
Met sportieve groet,
Timo Bakker
bestuurslid KIS
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Bij ons bekende gegevens:

NAW‐GEGEVENS:
Naam :
Adres:
PC + Woonplaats :
Telefoonnummer:
Mobiele nummer:
Email adres:
Startdatum lidmaatschap:

Vrl. Achternaam
straatnaam
1000 AA Woonplaats
0251‐123456
06‐789 10 11 3
naam@domein.nl
1/1/2015

Bijzondere persoonsgegevens
Uw huisarts :
Aard van uw beperking:
Bij nood te waarschuwen:
Bijzonderheden / medicatie :

dr. Huisarts
CVA
Echtegenote: 0251‐xxxxxx
pillen etc

U kunt te allen tijde bovenstaande gegevens opvragen bij het secretariaat (secretariaat@dekis.nl ) en/of
wijzigingen doorgeven.
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AKKOORDVERKLARING (alleen dit formulier inleveren!)
Naam: Vrl. Achternaam
Lidcode: A0001

S.V.P. aankruisen waar u mee akkoord gaat
Ik verklaar hierbij:

A[

] Dat ik akkoord ga met het feit dat de Kennemer Invaliden Sportclub –KIS‐ mijn bijzondere

persoonsgegevens gebruikt voor noodsituaties. Ik ben ervan op de hoogte dat deze gegevens na mijn
lidmaatschapsbeëindiging binnen twee jaar (wettelijk!) zal worden vernietigd. Ik ben er tevens van op de
hoogte dat ik te allen tijde inzage heb in deze gegevens en deze op kan vragen en/of wijzigen.

B[

] Ik ga akkoord dat de KIS mijn email adres ( naam@domein.nl ) mag gebruiken voor haar

noodzakelijke werkzaamheden binnen de ledenadministratie. Dat de ledenadministratie mij (maximaal)
twee keer per jaar een nieuwsbrief stuurt en dat ik via de ledenadministratie uitgenodigd wordt voor
leden activiteiten.

C[

] Ik ga met zowel A als B akkoord.

Ondertekening
De datum van vandaag: _____________________________________
Uw naam geschreven : ______________________________________

Uw handtekening

: ………………………………………………………………………

Gaarne dit
formulier bij
uw kaderlid op uw sport uur inleveren. Liever niet? Stuur het dan op naar Ledenadministratie KIS |
Engelandstraat 76 | 1966 NJ Heemskerk
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