
 

PRIVACYVERKLARING VITA 2000 Baarn  
 
VITA 2000 Baarn hecht grote waarde aan de privacy van haar leden. In dit document is de 
privacyverklaring van VITA 2000 Baarn te lezen.  
Geschreven: mei 2018 
Laatste update: april 2021  
 
Privacy en veiligheid  
Om lid te worden bij Gymnastiekvereniging VITA 2000 Baarn vragen wij een aantal persoonlijke gegevens 
in te vullen op ons inschrijfformulier. Wij registreren de gegevens digitaal in het online ledenadministratie 
pakket AllUnited. Jouw gegevens zijn binnen onze vereniging enkel toegankelijk voor die mensen die 
vanuit hun functie toegang nodig hebben tot deze gegevens. Vanuit VITA 2000 Baarn zijn dat de 
ledenadministrateur, de penningmeester en de Technisch Coördinator / hoofdtrainer. Wie jouw gegevens 
niet nodig heeft, kan er niet bij. 
 
Informatieplicht 
Wij beperken onze registratie tot de gegevens die we echt nodig hebben om jou als lid van onze 
vereniging te kunnen faciliteren. Daarmee bedoelen we: 

 De indeling en analyse van groepen op leeftijd en categorie 

 Het incasseren en verwerken van de contributies 

 Het versturen van post, het liefst via e-mail   

 De collectieve verzekering voor aansprakelijkheid en ongevallen  

 Voor trainers en assistenten: de registratie van functies en diploma’s  
Externe partijen die gegevens opvragen voor bijvoorbeeld een subsidieaanvraag krijgen aantallen of 
lidmaatschapsnummers, maar niet de persoonlijke gegevens van onze leden. 
Uitzondering hierop is de Belastingdienst: voor onze trainers moeten wij ook NAW gegevens en 
geboortedata doorgeven. 
 
Beeldmateriaal  
VITA 2000 Baarn wil graag een vereniging zijn waarbij plezier in beweging voorop staat. Dat doen we 
vooral samen en dat delen we ook graag met andere leden en hun omgeving. Extern gebruiken we onder 
andere onze website, sociale media en de lokale krant. Het verslag van een evenement, wedstrijd of een 
andere gebeurtenis wordt extra leuk als er beeldmateriaal aan toegevoegd kan worden. Volgens de 
privacywetgeving is er toestemming nodig als iemand herkenbaar in beeld wordt gebracht. Deze 
toestemming vragen we vooraf bij de aanmelding als lid. Later terugkomen op de door jouw gegeven 
toestemming is natuurlijk ook mogelijk. Via de secretaris van het bestuur (info@vita2000.nl) kun je jouw 
gemaakte keuze altijd herzien.  
 
Beelden worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens de lessen, wedstrijden 
of verenigingsactiviteiten zoals het VITA kamp of het Cultureel Festival. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om 
met het gemaakte beeldmateriaal. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leden schade kunnen 
ondervinden. Toch is het goed mogelijk dat je niet wilt dat er beeldmateriaal van jouw kind op/via 
bepaalde kanalen verschijnt. Om die reden vragen hiervoor toestemming bij inschrijving.  
 
De gegeven toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons, of in onze opdracht, tot stand is 
gekomen. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s en/of filmpjes maken tijdens 
gymnastiekactiviteiten. De vereniging heeft daar geen invloed op. Wel gaan wij er vanuit dat eenieder 
terughoudend is bij het plaatsen van beeldmateriaal waar ook derden op staan.  
 
Wil je jouw toestemming samen met jouw zoon/dochter bespreken? Als je jouw keuze thuis bespreekt, 
dan weet jouw kind zelf ook waarom het gebruik van beeldmateriaal wel of niet mag. Wij merken 
bijvoorbeeld dat oudere leden soms zelf een keuze willen maken over het gebruik van beeldmateriaal. 
  
Sponsoracties 
Als vereniging zijn we voor een deel van onze inkomsten ook afhankelijk van sponsoracties. Zo doen wij 
jaarlijks mee aan de Grote Clubactie. Het kan zijn dat je voor deze actie persoonlijk benaderd wordt, 
waarbij persoonlijke gegevens gevraagd worden. VITA 2000 Baarn verstrekt geen gegevens rechtstreeks 
aan een sponsor. Mocht dat nodig zijn dan vragen wij daarvoor hernieuwde toestemming. Dergelijke 
sponsoracties kondigen wij altijd van tevoren aan om fraude te voorkomen. 
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