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Zoals elke organisatie heeft ook BC Blauwvinger van doen met de wet A.V.G. In deze wet zijn de rechten en plich-

ten van organisaties en personen met betrekking tot persoonsgegevens geregeld. Dit document is gericht aan  
(aspirant-)leden en beschrijft hoe BC Blauwvinger omgaat met de verzamelde persoonsgegevens.  
 
BC Blauwvinger houdt een basisadministratie bij met daarin allerlei gegevens van haar leden: 

 Naam; 
 Adres; 

 Telefoonnummer(s); 
 Mailadres(sen); 

 Gegevens van ouders / verzorgers in geval van jeugd; 
 Bankgegevens in geval van automatische incasso contributieverplichting; 
 En al wat verder denkbaar is. 

 
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de organisatie en uitvoering van verenigingsactiviteiten. De vereniging zal in 

geen geval gegevens uit de basisadministratie delen met organisaties of personen buiten de vereniging, tenzij dat 
met uitdrukkelijke toestemming is van betreffende leden. Enige uitzondering hierop is de inschrijving van leden bij 
de nationale bond, Badminton Nederland. Gegevens uit de basisadministratie worden gebruikt voor registratie van 
onze leden bij Badminton Nederland.  
 
Om lid te zijn van onze vereniging ben je verplicht deze gegevens met de vereniging te delen. Het bestuur van BC 
Blauwvinger draagt de verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig verwerken en bijhouden van deze gegevens in 

haar basisadministratie. Deze basisadministratie is niet openbaar, en alleen toegankelijk voor leden van het be-
stuur en een eventueel aangewezen gedelegeerde administrateur (ledenadministratie). Het bestuur kan wel uit-

treksels verstrekken aan bij de vereniging betrokken personen of commissies voor de organisatie van verenigings-
activiteiten (denk daarbij bijvoorbeeld aan een namenlijst voor trainers).  
 
Naast de noodzakelijke gegevens worden er ook incidenteel aanvullende gegevens gevraagd door de vereniging. 

Het is leden niet verplicht deze aanvullende gegevens te verlenen. Er vindt geen centrale registratie plaats van de-
ze aanvullende gegevens. 
 
Elk lid van BC Blauwvinger kan op enig moment de vereniging verzoeken een uittreksel te leveren van door de 
vereniging geregistreerde persoonsgegevens van dat lid. De vereniging zal op dat moment binnen een maand dit 
uittreksel uit de basisadministratie leveren, na authenticatie van het verzoek (is de verzoekende daadwerkelijk het 
betreffende lid). 

 
Met het verstrekken van persoonsgegevens geeft de betreffende persoon toestemming voor gebruik van deze ge-
gevens voor verenigingsdoeleinden. Indien het lidmaatschap van de vereniging wordt opgezegd, worden per-

soonsgegevens aan het einde van het betreffende seizoen verwijderd uit de basisadministratie. 
 
BC Blauwvinger houdt een lijst bij van oud-leden. In dit register wordt uitsluitend bijgehouden: 

 Naam; 

 Telefoonnummer(s); 
 Mailadres(sen); 
 Start lidmaatschap; 
 Einde lidmaatschap; 
 Reden einde lidmaatschap. 

 

Telefoonnummer(s) en mailadres(sen) worden bewaard om in bijzondere gevallen contact te kunnen leggen. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan een feestgelegenheid voor leden en oud-leden. Op verzoek van de betreffende persoon 
worden telefoonnummer(s) en mailadres(sen)verwijderd uit het register.  
 

Vragen over de basisadministratie kunnen via mail gesteld worden secretaris@bcblauwvinger.nl of in de sporthal 
aan een willekeurig bestuurslid. 
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