
Privacyverklaring Wageningse Studenten 
Volleybal Vereniging WaHo (English Version 
below) 
 
Privacy  
Dit is de privacyverklaring van Wageningse Studenten Volleybal Vereniging WaHo, gevestigd te 
Wageningen, hierna te noemen ‘WaHo’. 
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. WaHo is ervan overtuigd dat de 
bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is. Daarom willen wij in deze 
privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de manier waarop WaHo 
persoonsgegevens verwerkt van potentiele leden, huidige leden, oud-leden en bezoekers van onze 
website. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen, en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens beperkt zich dan ook tot alleen die 
gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
 
Om welke persoonsgegevens gaat het? 
Huidige leden/potentiele leden (op wachtlijst)  
De gegevens die je hebt ingevuld op jouw inschrijfformulier, maar ook gegevens als 
wedstrijduitslagen en (groeps)foto’s tijdens activiteiten. In de laatste plaats gaat 
het om financiële gegevens met betrekking tot automatische incasso. 
 
Oud-leden 
Voornaam, tussenvoegsel, achternaam en mailadres. 
 
Bezoekers van de website  
Van bezoekers op de website worden geen persoonsgegevens opgeslagen. 
 
Waarvoor worden deze persoonsgegevens verwerkt? 
Huidige leden/potentiele leden (op wachtlijst)  

• Controle van sportrechten door Sports Centre de Bongerd 
• Algemene informatievoorziening (uitnodigingen, belangrijke informatie en nieuwsbrieven 

via de mail, informatie via WhatsApp, informatie via Facebook)  
• Het kunnen voorzien in trainingen en wedstrijden (gegevens gaan naar SCB De Bongerd, 

SWU Thymos, en Nevobo)  
• Analyse van ledensamenstelling- en aantallen    
• Betalingscontrole contributie en activiteiten/producten  
• Het promoten van de vereniging en het voorzien van informatie aan externen 

(hiervoor worden bijvoorbeeld zorgvuldig gekozen foto’s gebruikt op de site en/of 
Facebook, zie hiervoor ook het kopje ‘Social media en website’). 

 
Oud-leden  

• Algemene informatievoorziening (uitnodigingen) 
 
Bezoekers van de website 
Niet van toepassing. 



Promotie  
WaHo voorziet leden en andere geïnteresseerden door middel van social media en de website over 
informatie van activiteiten binnen de vereniging. Het hiervoor gebruikte beeld- en tekstmateriaal 
wordt zorgvuldig geselecteerd.  
In de ‘Mijn Club’ app van de Nevobo is de WaHo applicatie voorzien van een teamfoto van elk team, 
met daarnaast een pasfoto van elke speler met naam, lengte en geboortedatum. Dit is bedoeld ter 
bevordering van integratie tussen leden. Deze informatie, met uitzondering van de pasfoto’s, zal ook 
op de website worden geplaatst. 
Hiernaast kunnen deze teamfoto’s, pasfoto’s en door de aanvoerder verstrekte informatie over 
teamleden gebruikt worden voor een tribuneboekje en voor het clubmagazine, de BLOKletters. 
  
Mocht ondanks deze zorgvuldige selectie ongewenst beeld- en/of tekstmateriaal online worden 
geplaatst door WaHo, dan is het vanzelfsprekend mogelijk om daar bezwaar tegen te maken, en zal 
dit materiaal worden verwijderd of aangepast (zie hiervoor ‘Jouw rechten omtrent jouw gegevens’). 
 
Veiligheid  
Gegevens die bij WaHo worden ondergebracht worden veilig bewaard, en zijn slechts toegankelijk 
tot het huidige bestuur. Elk bestuurslid tekent hiervoor een geheimhoudingsverklaring. Commissies 
kunnen delen van persoonsgegevens inzien indien alleen als dit door het bestuur relevant wordt 
geacht. 
 
Gebruik van persoonsgegevens door derden  
WaHo laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, 
charitatieve of ideële doeleinden. 
 
Gebruik van cookies  
WaHo maakt bij het aanbieden van haar diensten via de website geen gebruik van cookies. 
 
Jouw rechten omtrent jouw gegevens  
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou of 
over jou ontvangen hebben. Dit kan door contact op te nemen met waho@wur.nl. 
 
Vragen 
Heb je na het lezen van dit document vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, of zie je 
mogelijke kwetsbaarheden? Neem dan contact op met WaHo via waho@wur.nl. 
 
Wijzigingen  
WaHo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Zodra 
WaHo een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop de vereniging 
jouw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via berichtgeving in een e-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Privacy declaration Wageningen Student 
Volleyball Association ‘WaHo’ 
 
Privacy 
This is the privacy declaration of Wageningen Student Volleyball Association WaHo, named ‘WaHo’ 
herafter. 
 
Whether you are aware of it or not, you are sharing personal information with us. WaHo is 
convinced that protection of personal information is very essential. Therefore, we want to give you 
clear information about the way WaHo processes the personal information of (potential) members, 
old-members and visitors of our website. We try our best to guarantee your privacy and will aim to 
handle your information with care. The processing of personal information is restricted to the 
information that is needed for the purpose of playing volleyball at our association. 
 
What personal information are we talking about? 
 
Current members/potential members (on the waiting list)  
The information that you filled in on the registration form, but also information 
like match results and (group) pictures during activities. Lastly, financial records 
and details meant for direct benefit. 
 
Old-members 
Of old-members living in the Netherlands, we keep first name, last name and e-mail address. 
 
Visitors of the website  
No information is saved from visitors of the website. 
 
What is this personal information used for? 
Current members/potential members (on waiting list)  

• Sports rights check by Sports Centre de Bongerd 
• General information (invitations, important information, newsletters via e-mail, information 

via WhatsApp or Facebook) 
• Providing volleyball training and matches (information goes to SC de Bongerd, SWU Thymos 

and the Dutch volleyball federation) 
• Analyses of members composition and numbers 
• Contribution payment, payment for other activities/products 
• Promoting the association and providing information to non-members (carefully selected 

pictures are used on the website, posters and Facebook, see header ‘Social media and 
website’) 

 
Old-members  

• General information (invitations)  
 

Visitors of the website 
No applications 



Promotion  
WaHo provides members and other interested people with information about our activities and our 
association by means of social media and our website. The used pictures and text are carefully 
selected.  
In the ‘Mijn Club’ app of the Nevobo, the WaHo application contains a team picture of every team, 
with also a picture of each individual player with the name, height and birth date. This is meant to 
improve integration between members. This information, with the exception of the individual 
pictures, is also placed on the website.  
Next to this, these team pictures, individual pictures and information about team members provided 
by the team captain can be used for club magazines, like the ones laying on the tribune during home 
matches and the BLOKletters. 
 
If, despite of this careful selection, undesirable pictures or text is placed online by WaHo, it is 
naturally possible to object against this, and the concerning material will be removed or adapted 
(see ‘Your rights’). 
 
Security  
Information provided to WaHo will be saved securely and is only accessible to the current board. 
Every board member has signed a confidentially agreement before access is granted to this 
information. Committees can look at parts of personal information only when the board deems this 
relevant and necessary.  
 
Use of personal information by third parties  
WaHo does not allow use of personal information by third parties for commercial, charitable 
or idealistic purposes. 
 
Use of cookies  
WaHo does not use cookies on the website. 
 
Your rights  
You have the right to get insight in the personal information WaHo has about you. You also have 
the right to let this information be adapted or removed. You can do this by contacting 
waho@wur.nl. 
 
Questions 
Do you have any questions or remarks about our privacy policy, or do you see vulnerabilities? Do 
not hesitate to contact WaHo via waho@wur.nl. 
 
Adaptations  
WaHo preserves the right to make adaptations to this privacy declaration. As soon as WaHo 
implements an important adaptation, which has consequences for the way that the association 
processes your personal information, this will be reported via an e-mail. 
 


