
Privacyverklaring Graaf Willem 

Deze website wordt beheerd door Graaf Willem II VAC. Graaf Willem vindt je privacy belangrijk en gaat 

zorgvuldig met je gegevens om. Als je onze website bezoekt laat je gegevens achter en plaatsen we een 

cookie op je computer, tablet of telefoon.  

Als toeschouwer bij onze wedstrijden sta je mogelijk op foto’s op de website. Als lid van onze vereniging 

verwerken we ook je persoonsgegevens en dat geldt ook voor vrijwilligers. Als leverancier of relatie van 

onze vereniging verwerken we ook je persoonsgegevens. 

Hieronder kun je lezen welke gegevens Graaf Willem II VAC verzamelt, waarom we dat doen en wat we met 

die gegevens doen. Hierbij geldt altijd dat Graaf Willem: 

• Alleen gegevens verwerkt voor zover nodig en logisch 

• Alleen medewerkers toegang geeft voor zover zij dat nodig hebben om hun werkzaamheden te 

verrichten 

• Alleen je gegevens aan andere partijen verstrekt als dat hieronder staat aangegeven 

• Je gegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk 

Als je vragen hebt: laat het weten en stuur een mailtje naar privacy@graafwillem.nl 

 

Bezoekers van de website 

 

De website van Graaf Willem II VAC maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat 

op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst op het moment dat u de website bezoekt. De 

belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden en de gebruiker te 

herkennen als de website opnieuw wordt bezocht. Het gebruik van cookies is veilig. Er worden geen 

virussen of spam via cookies verspreid. 

We onderscheiden de volgende cookies: 

1. Functionele cookies: Noodzakelijk voor het functioneren van de website 

2. Cookies om bezoek te meten: Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren 

De statistieken die we verzamelen ten behoeve van adverteerders kunnen we niet herleiden naar 

personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.  

 

Indien je de cookie niet accepteert kun je de website gewoon blijven gebruiken. 

 

Informatie en foto’s op de website 

Graaf Willem: Wij zijn een familievereniging met sportieve ambities in de selectieteams. Wij zijn betrokken 

bij onze teams en leden in wel en wee en zetten op onze website foto’s en berichten over onze teams en 

leden. Dit gaat in goed overleg en het zijn vooral foto’s die langs de lijn en dus in de openbaarheid  

genomen zijn. Maar als er toch een foto op de website staat, of een bericht waarvan je dat liever niet hebt, 

laat het weten en dan passen we dat zo snel mogelijk aan. Neem hiervoor contact op met 

secreatris@graafwillem.nl 

Leden 

Van onze leden verwerken we gegevens voor de volgende doelen: 

• Het bijhouden van de leden- en wedstrijdadministratie 

• Het innen van contributie 



• Het volgen van de ontwikkeling van de (jeugd)leden om de leden goed in te delen in teams en om 

de leden zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling 

• Nieuwsberichten, foto’s en teamindelingen op de website 

• Nieuwsbrief 

• Communicatie binnen de vereniging 

• het lidmaatschap te effectueren; 

• nieuwsbrieven te verzenden; 

• contact met u op te nemen of te onderhouden; 

• de dienstverlening te verbeteren; 

• de website te optimaliseren; 

Voor jeugdleden jonger dan 18 jaar geldt dat zij nog onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of 

andere wettelijke vertegenwoordigers vallen. Waar mogelijk werken we alle vragen rechtstreeks af met de 

jeugdleden, waar nodig gaat dit in samenspraak met de ouders/verzorgers. 

Vrijwilligers 

Graaf Willem drijft op de enthousiaste inzet van vrijwilligers: het bestuur van de vereniging, de staf, de 

lijncoördinatoren, de trainers, de coaches, de barbediening, scheids- en lijnrechters en nog veel meer.  Vaak 

zijn vrijwilligers ook leden maar dat is niet altijd het geval. Van de vrijwilligers verwerken we 

persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Communicatie binnen de vereniging, met andere verenigingen, met leveranciers (indien van 

toepassing) voor zover dat logisch bij de vrijwilliger past 

• Verwerken en uitbetalen van declaraties en vrijwilligersvergoedingen 

Leveranciers en andere verenigingen 

Graaf Willem koopt veel spullen in zoals voetbalspullen, eten en drinken voor de kantine en lampen en 

schoonmaakmiddelen voor het hele clubgebouw. Bij al deze inkopen verwerkt Graaf Willem de namen en 

contactgegevens van de personen die hierbij betrokken zijn, zowel van Graaf Willem als van de 

leveranciers.  

Wie van Graaf Willem krijgt toegang tot je gegevens? 

Graaf Willem geeft alleen toegang tot je gegevens als dat nodig is voor de functie van de vrijwilligers binnen 

de vereniging: 

• De ledenadministratie heeft toegang tot de ledenadministratie met daarin je naam, je 

geboortedatum, je adres e.d. 

• De technische staf, de lijn-coördinatoren, de coaches en de trainers krijgen toegang de 

teamindelingen en Talento waarin we de ontwikkeling van de leden bijhouden 

• De lijncoordinatoren, coaches, trainers en teammanagers krijgen toegang tot namen, 

geboortedata, mailgegevens en/of telefoonnummers van leden alleen als dit relevant is voor 

teamindeling. 

Aan wie verstrekt Graaf Willem je gegevens? 

Graaf Willem verstrekt persoonsgegevens aan de volgende partijen: 

KNVB: Voor het mogen spelen van competitiewedstrijden verstrekt Graaf Willem gegevens van de leden 

aan de KNVB. Daarnaast maakt Graaf Willem gebruik van Sportlink en Wedstrijdzaken om de leden- en 

wedstrijdadministratie in bij te houden. Dit zijn systemen van de KNVB en Graaf Willem maakt hier gebruik 

van. 



Scouts van andere vereniging: scouts zijn soms geïnteresseerd in getalenteerde leden. Ze melden zich bij de 

wedstrijdleiding en krijgen de teamopstelling: rugnummers en de namen. Als ze nader contact willen 

hebben melden ze zich opnieuw en loopt het verdere contact via de leden of hun ouders. 

Club Collect voor het innen van de contributie: Club Collect krijgt de naam, (mail)adres en mobiele 

nummers van de leden om de leden een bericht te sturen over de contributie. Zij doen ook de financiële 

afwikkeling. De ledenadministratie en de penningmeester van Graaf Willem kunnen deze financiële 

administratie controleren en zo nodig bijsturen. 

Sport 2000 

Sponsoren 

Talento/Qbus 

Leverancier website 

Onedrive 

Hoe lang bewaren we je gegevens? 

• Gegevens over het gebruik van de website bewaren we maximaal 6 maanden 

• Gegevens op de website bewaren we maximaal 3 jaar: berichten ouder dan drie jaar verwijderen 

we dus. 

• Gegevens van leden bewaren we in Sportlink tot maximaal een jaar nadat iemand lid af is en aan 

alle financiële verplichtingen zijn voldaan. 

• In Talento blijven de gegevens staan (opstellingen e.d. worden niet gewist) 

• Op Onedrive (teamindeling) en verwijderen we deze 7 jaar na opzegging 

• Bepaalde financiële gegevens moeten we 7 jaar bewaren. Die bevatten vooral geanonimiseerde 

overzichten en maar heel beperkt persoonsgegevens. 

 

Hoe beveiligen we je gegevens? 

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er 

simpelweg niet bij: 

• De meeste persoonsgegevens die Graaf Willem verwerkt staan in Sportlink & wedstrijdzaken 

waarbij de KNVB de technische beveiliging regelt 

• Ook staan er persoonsgegevens in Talento waarbij QBus de technische beveiliging regelt.  

• De beveiliging van Onedrive wordt geregeld door Microsoft 

• De beveiliging van de huidige website wordt geregeld door bHosted en Webspresso 

• Voor het overige regelt Graaf Willem dit zelf. 

 

Meer weten en vragen? 

Wil je meer weten en bijvoorbeeld precies zien welke gegevens we van je verwerken: neem dan contact op 

met ledenadministratie@graafwillem.nl/secretaris@graafwillem.nl. Dan maken we een afspraak dat je 

langs kan komen en laten we je dat zien. Ook kunnen we dan regelen dat onjuiste gegevens gecorrigeerd 

worden. Heb je specifieke vragen en wil je bijvoorbeeld niet meer de nieuwsbrief e.d. ontvangen? Neem 

contact op en dan gaan we dat met je regelen. 

Klachten? 



Ondanks dat Graaf Willem zich inspant om alles goed en zorgvuldig af te handelen, kan het voorkomen dat 

je niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. Dit kan op meerdere manieren: 

• Vertrouwenspersoon Graaf Willem: Marjorie vd Hoeven en/of Eric PIjnacker Hordijk 

• Bij de KNVB over onregelmatigheid om - en tijdens de wedstrijden: respect@knvb.nl 

• Bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de bescherming van je persoonsgegevens: 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient 

Volledigheid, begrippen (vrijwilligers vs functionarissen vs medewerkers) 

Graaf Willem heeft verwerkersovereenkomsten met de KNVB en QBus (talento), Club collect, MS 

(Onedrive) 

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze 

privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen. 

 

mailto:respect@knvb.nl
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

