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Privacybeleid  

De Bosgouwruiters 
 

 

Landelijke Rijvereniging, Menvereniging, Voltigevereniging en Ponyclub   

 
Om onze vereniging (officieel: L.R. en P.C. "De Bosgouw Ruiters", KvK 40464102) goed te laten 
functioneren, verwerken wij persoonsgegevens van leden, donateurs, vrijwilligers, oud-leden, 
deelnemers, juryleden, bedrijven en adverteerders. De persoonsgegevens hebben wij met een bepaald 
doel ontvangen en alleen daarvoor gebruiken we ze. Hieronder leggen we uit welke persoonsgegevens 
wij hebben, wat wij daarmee doen en op basis van welke wettelijke grondslag dit is.  
 

Leden, donateurs en vrijwilligers 
Van leden, donateurs en vrijwilligers hebben wij meestal de volgende persoonsgegevens: 

- Voor- en achternaam 
- Adres 
- Telefoonnummer 
- Emailadres 
- Geboortedatum 
- Bankrekeningnummer  

 
Deze gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals facturering van het 
lidmaatschap, gebruik van weiland, kasten e.d. Ook gebruiken we deze gegevens voor communicatie. 
Denk hierbij aan uitnodigingen voor vergaderingen, lessen, wedstrijden, werkavonden of andere 
evenementen. We kunnen je een kaartje of berichtje sturen als je iets leuks of juist iets verdrietigs 
meegemaakt hebt. En we sturen je het clubblad toe. Donateurs en vrijwilligers ontvangen minder 
communicatie van ons, want zij betalen geen contributie, ontvangen geen clubblad e.d.  
 
WhatsApp-groepen zijn handig voor communicatie binnen commissies, lesgroepen e.d. Vooraf wordt 
door de beheerder afzonderlijk aan de deelnemers toestemming gevraagd, tenzij overduidelijk bekend 
is dat alle deelnemers al bekend zijn met elkaars telefoonnummer. 
 
Personen jonger dan 16 jaar kunnen alleen lid worden indien de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger het aanmeldingsformulier heeft ondertekend. Verder zijn er – wat dit onderwerp 
betreft – geen verschillen tussen minderjarigen en volwassenen. 
 
Jouw gegevens blijven bij ons bewaard zolang je lid bent en nog 7 jaar daarna in de financiële 
administratie. 
 
Grondslag: Zonder deze zaken kan onze vereniging niet als een vereniging functioneren; er is dus een 
gerechtvaardigd belang voor verwerking van deze gegevens.  
 

Oud-leden 
De gegevens van oud-leden blijven in het archief bewaard (behalve het bankrekeningnummer). Op deze 
manier hopen we hen ooit voor een reünie te kunnen uitnodigen. Mocht je dit niet willen, dan kun je bij 
je afmelding dit aangeven. 
 
Grondslag: Toestemming gegeven bij aanmelding en deze toestemming is niet op enig moment 
ingetrokken.  
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Deelnemers 
Activiteiten kunnen alleen voor leden zijn, maar regelmatig zijn ook niet-leden welkom. Van deelnemers 
kan bekend zijn:  

- Voor- en achternaam 
- Telefoonnummer 
- Emailadres  
- Naam paard 
- Wedstrijdklasse  
- Combinatienummer  

 
Deze gegevens worden gebruikt om de activiteit te organiseren. Denk hierbij aan communicatie over 
het tijdstip van de activiteit, de startlijst e.d. De startlijst kan gepubliceerd worden door ze op te hangen 
in de kantine en ze te plaatsen op internet (onze eigen website, facebook of www.startlijsten.nl). Op 
deze lijst staan je telefoonnummer en emailadres niet vermeld. Na de activiteit wordt deze lijst 
verwijderd. 
 
De uitslagenlijst is een iets ander verhaal, want het publiceren van deze lijst is niet nodig voor een 
goed verloop van de gehouden wedstrijd. Publicatie is doorgaans wel wenselijk omdat deelnemers de 
eigen prestatie dan kunnen vergelijken met die van de andere deelnemers. Op deze lijst staan je voor- 
en achternaam vermeld, de naam van je paard, de verreden klasse en score. 
 
Bij een KNHS-wedstrijd wordt de lijst gepubliceerd op www.startlijsten.nl. Op deze website moet de lijst 
gedownload worden door op een link te drukken. Een Google-zoekactie op jouw naam zal dus niet 
leiden naar de uitslagenlijst, omdat deze niet ‘open-en-bloot’ op het internet staat. 
 
Bij overige wedstrijden wordt de uitslagenlijst gepubliceerd door deze op te hangen in de kantine en/of 
op te nemen in het clubblad. Het clubblad heeft een beperkte oplage en gaat alleen naar leden, 
donateurs en adverteerders. Ook komt de lijst op www.debosgouwruiters.nl op dezelfde manier als op 
www.startlijsten.nl. 
 
In het geval van een officiële KNHS-wedstrijd worden de gegevens gedeeld met de KNHS. Dit zijn wij 
verplicht van de KNHS. Dit staat in hun wedstrijdreglementen, waar jij ook akkoord mee bent gegaan. 
Hoe de KNHS met die gegevens omgaat, staat in de privacyverklaring van de KNHS. 
 
Grondslag: Zonder deze handelingen kan de activiteit niet goed georganiseerd worden; onze vereniging 
heeft hier dus een gerechtvaardigd belang bij. Wanneer deelgenomen wordt aan een activiteit is er 
sprake van een overeenkomst: de vereniging belooft de activiteit te organiseren en de deelnemer belooft 
eraan deel te nemen. Deze verwerking van persoonsgegevens heeft daarom ook als grondslag de 
uitvoering van de gesloten – schriftelijke of mondelinge – overeenkomst. 
 

Juryleden 
Van juryleden zijn bij ons veelal de volgende persoonsgegevens bekend: 

- Voor- en achternaam 
- Woonplaats 
- Telefoonnummer 
- Emailadres 

 
We gebruiken deze gegevens om afspraken met het jurylid te kunnen maken over het jureren bij een 
wedstrijd. De gegevens bewaren wij om op een later tijdstip nog eens een beroep op het jurylid te 
kunnen  doen. Twee jaar na de laatste keer dat het jurylid geweest is, worden de gegevens verwijderd. 
 
Grondslag: zonder communicatie geen jurylid en zonder jurylid geen wedstrijd; onze vereniging heeft 
hier dus een gerechtvaardigd belang bij. 
 

Bedrijven en adverteerders 
Er zijn bedrijven die dingen voor ons uitvoeren. Zij ontvangen uitsluitend die persoonsgegevens die 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. Voorbeeld: als een bedrijf iets komt brengen voor de 
kantine ontvangen zij alleen de contactgegevens van de kantinebeheerder. Behalve bij dit soort 
noodzakelijke situaties, geven wij geen persoonsgegevens door aan bedrijven of andere instellingen. 
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Adverteerders kunnen adverteren in ons clubblad, maar zij ontvangen geen gegevens over waar het 
clubblad naartoe gestuurd wordt.  
 
Grondslag: Het delen van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract 
met het bedrijf. 
 

Bijzondere prestaties 
Bijzondere prestaties worden in het archief bewaard.  
 
Grondslag: Dit hoort bij het ‘erfgoed’ van onze vereniging, het dient daarom een historisch doel. Denk 
hier bijvoorbeeld aan wie de clubhoogtesprong won of wie de beker van verdienste ontving.   
 

Website, clubblad en foto’s 
Op de website staan alleen algemene emailadressen, zoals bestuurdebosgouwruiters@hotmail.com. 
Namen, telefoonnummers en persoonlijke emailadressen worden alleen op de website vermeld 
wanneer de betreffende persoon daar uitdrukkelijk akkoord mee is. 
 
Het clubblad heeft een beperkte oplage en gaat alleen naar leden, donateurs en adverteerders. In het 
colofon staan persoonsgegevens; hiervoor is uitdrukkelijk toestemming gegeven. Overige 
persoonsgegevens zijn beperkt tot voor- en eventueel ook achternaam. Zonder vermelding van deze 
gegevens is het niet mogelijk om een levende vereniging met bijbehorend clubblad te zijn; een 
gerechtvaardigd belang dus. 
 
Foto’s van openbare activiteiten, waarbij bezoekers welkom zijn, kunnen op de website geplaatst 
worden. Er worden geen namen bij genoemd. Dit is het geval bij wedstrijden, clinics e.d. 
 
Foto’s van besloten activiteiten, waarbij geen bezoekers welkom zijn, worden niet op de website 
geplaats. Tenzij de persoon die erop staat expliciet toestemming geeft door bijvoorbeeld de foto zelf 
aan te bieden aan de webmaster. 
 

Bewaartermijn 
Zoals hierboven ook omschreven, bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. 
 

Beveiliging 
De vereniging heeft geen eigen apparatuur; alle persoonsgegevens worden bewaard op privécomputers 
van de betreffende bestuursleden en commissieleden. Op het moment dat een bestuurs- of 
commissielid stopt, worden de gegevens doorgegeven aan de opvolger en van de computer van het 
bestuurs- of commissielid verwijderd. Voor praktisch gebruik worden ook papieren uitdraaien gemaakt 
van ledenlijst, startlijsten etc. Na gebruik worden deze verscheurd en bij het oud papier gedaan. De 
software en anti-virusbeveiliging van deze computers zijn up-to-date. De betreffende personen zijn op 
de hoogte van het belang van privacybescherming. Zij zijn gehouden aan geheimhouding van jouw 
persoonsgegevens, tenzij het natuurlijk de eerder omschreven verwerkingen betreft. We evalueren 
regelmatig onze maatregelen. 
 

Jouw rechten 
Je hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van jou hebben, om deze te wijzigen 
en te verwijderen. Als je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor bepaalde 
gegevensverwerking, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. Mocht er iets helemaal niet goed 
gaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar meld het eerst bij het 
bestuur. Daar kun je ook terecht met vragen. 
 
 
 
 
 
 


