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Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 

nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in 

de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van 

persoonsgegevens. Hoewel veel afspraken al opgenomen zijn in de Nederlandse wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp), is die wet vanaf dan niet meer geldig. De nieuwe Europese 

privacywetgeving heeft daarom ook impact op Scouting. 

De AVG kent 3 belangrijke onderdelen: 

1. Het bewaren van persoonsgegevens 

2. Het beschermen van persoonsgegevens 

3. Het melden van datalekken bij de toezichthouder 

Scouting Willem Barendsz (SWB) maakt voor het bewaren en beschermen van persoonsgegevens 

gebruik van Scouts Online (SOL). Alle leden van Scouting Willem Barendsz zijn geregistreerd in SOL. 

Voor het gebruik van SOL geldt het Privacy beleid van scouting Nederland. 

A. Welke persoonsgegevens verwerkt SWB? 

 Naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer van leden; 

 Financiële gegevens; 

 Opleiding; 

 Persoonlijke kenmerken (Beeldmateriaal) 

 

B. Van welke personen verwerkt SWB de gegevens? 

 Jeugdleden (welpen, zeeverkenners, wildevaart en loodsen) 

 Plusscouts 

 Leiding van de speltakken 

 Oud-leden in SOL 

 

C. Welke verwerking wordt gedaan? 

1. Gegevens worden verwerkt bij de aanmelding  

2. Gegevens worden gewijzigd indien van toepassing 

3. Gegevens worden verwijderd bij het uitschrijven van leden  

4. Gegevens worden geregistreerd in Scouts Online (SOL) 

5. Gegevens worden gebruikt om periodiek contributie te heffen en de bijdragen voor de 

kampen. 

6. Gegevens worden gebruikt om informatie over de activiteiten van de vereniging te 

verstrekken 

7. Ten behoeve van de zorg voor de leden tijdens kampen wordt de informatie van het 

Gezondheidsformulier gedurende betreffend kamp verwerkt 

8. Ledenlijst in map speltakleiding 

9. Periodiek ontvangen leden en ouders van jeugdleden een nieuwsbrief van de vereniging 

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/kennisnetwerk/juridische-ondersteuning/privacywet-en-bescherming-persoonsgegevens/3921-privacybeleid-scouting-nederland


2 
 

10. Gegevens worden gebruikt voor het aanmaken van mail-groepen om de informatie over 

activiteiten, kampen en de nieuwsbrieven te verspreiden 

11. Gegevens worden gebruikt om via een Whatsapp-groep met speltakken te communiceren 

12. Gegevens worden gepubliceerd op de website van de vereniging, mits daar toestemming 

voor is. Dit geldt met name voor het gebruik van beeldmateriaal 

 

D. Waar bewaart SWB de gegevens? 

 De NAW gegevens en financiële gegevens genoemd onder A worden geregistreerd in SOL 

 Ledenlijst map speltakleiding 

 Automatische incasso’s in map penningmeester 

 

E. Wie verwerkt de gegevens? 

De secretaris en penningmeester verwerken de gegevens ten einde een actuele leden 

administratie te verkrijgen en de contributies en kampgelden te innen. 

De leiders van de speltakken verkrijgen de gegevens in die zin dat zij voor bepaalde 

activiteiten gegevens opvragen bij leden en/of ouders. Zij verzamelen de gegevens en geven 

deze vervolgens door aan de secretaris en penningmeester die de gegevens verwerken en 

daarna vernietigen indien van toepassing.  

 

F. Deelt SWB de gegevens met derden? 

Nee 

 

G. Hoe informeert SWB betrokkenen over het gebruik van gegevens? 

Betrokkenen (ouders en leden) worden bij aanmelding door de secretaris geïnformeerd over 

het verzamelen en verwerken van hun gegevens. Daarnaast is het beleidsplan AVG terug te 

vinden op de website van de vereniging. 

 

H. Hoe kunnen personen hun gegevens opvragen/wijzigen? 

Betrokkenen (ouders en leden) kunnen zelf hun gegevens opvragen en wijzigen in SOL. Voor 

het intrekken van toestemming of het verwijderen van gegevens uit SOL kan contact worden 

opgenomen met secretariaat@scoutingwillembarendsz.nl.  

 

I. Procedure datalekken 

Zie procedure datalekken van Scouting Nederland 

http://www.scoutingwillembarendsz.nl/index.php
mailto:secretariaat@scoutingwillembarendsz.nl

