Leidschendam, 25 mei 2018
Geacht lid en andere betrokkenen bij VVV,
In de media is veel aandacht besteed aan de invoering van nieuwe Europese wetgeving op het gebied
van de privacy. Deze nieuwe wet, Algemene Verordening Persoonsgegevens – kortweg AVG genoemd gaat per 25 mei 2018 in en vervangt de (Nederlandse) Wet Bescherming Persoonsgegevens (ingegaan
2001).
Zoals ook in het nieuws is aangegeven, hebben m.n. kleinere organisaties, zoals sportverenigingen,
veel werk om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. Als een organisatie binnenkort deze zaak niet op
orde heeft, kunnen (hoge) boetes worden opgelegd. De invoering van de nieuwe wet vraagt om veel
aanpassingen; dit betreft vooral de inschrijving voor het lidmaatschap of voor een andere vorm van
betrokkenheid bij VVV.
Invoering van de AVG-eisen leidt er toe dat VVV een nieuwe start moet maken. Om aan de eisen van
de nieuwe wetgeving te kunnen voldoen is het helaas noodzakelijk dat alle betrokkenen, dus ook de
huidige leden, zich opnieuw inschrijven en de gedragscode gegevensverwerking invullen en
ondertekenen.
Allereerst willen wij u graag wijzen op alle documenten die onder het tabje Privacybeleid zijn
opgenomen op de website. Om u niet te overstelpen met informatie hebben we deze zending daarom
beperkt gehouden.
Naast een uitgebreid inschrijfformulier ontvangt u ook een toestemmingsformulier. Beide formulieren
zijn nodig om met inachtneming van de wet het functioneren van VVV in al zijn facetten naar behoren
te kunnen laten draaien en liefst grotendeels zoals u gewend bent. Er zullen wel wat beperkingen zijn
t.o.v. het verleden maar dat komt uw privacy uiteraard ten goede.
Hierbij verzoeken wij u om de 2 formulieren (inschrijving en toestemming) volledig in te vullen, te
ondertekenen en als setje bij VVV (kantine) in te leveren. Voor jeugdleden t/m 15 jaar geldt dat een
van de ouders mee moet tekenen.
Voor vragen over het invullen kunt u contact opnemen met de secretaris (j.l.m.vanderkoogh@ziggo.nl
/ 070 386 76 58).
Graag inschrijfformulier én gedragscode mede i.v.m. teamopgaven voor de competitie uiterlijk 1 juni
inleveren. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Met hartelijke VVV-groeten,
Bestuur VVV
Bijlagen
• Inschrijfformulier VVV (versie 25 mei 2018)
• Gedragscode gegevensverwerking (versie 25 mei 2018)
• Kennismaking Tafeltennisvereniging Veni Vidi Vici / VVV

