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Werkwijze bond van schutterijen Maas en Kempen i.v.m. GDPR 

De General Data Protection Regulation (GDPR) is een wijziging van de Europese wetgeving 

inzake privacy.  De GDPR wetgeving, die in werking trad in 2016 en die definitief van kracht is 

vanaf 25 mei 2018, leidt tot de noodzaak om een aantal zaken expliciet te regelen waar 

voorheen weinig aandacht aan geschonken is. Bij het niet volgen van deze 

Gegevensbeschermingsautoriteit wordt er door de overheid een boete opgelegd.  

Dit betekent concreet dat we over een aantal schriftelijke verklaringen moeten beschikken.  

Voor alle informatie in de database en op de website van de bond van schutterijen Maas en 

Kempen die kan worden herleid naar één of meer specifieke personen, is toestemming nodig 

van die personen. Indien die toestemming er niet is, dan kunnen de uitslagen van een 

schutterij niet langer vermeld worden.  Het is namelijk praktisch onmogelijk alle uitslagen door 

te spitten om eventuele vermeldingen van personen die geen toestemming hebben gegeven 

uit de resultatenlijsten te verwijderen.  Vermeldingen die op het eerste gezicht generiek zijn, 

kunnen toch herleid worden naar personen, zoals “Tambour-maître Schutterij St. Heilige”. Dat 

geldt ook voor diegenen die een erekruis schieten, bordjesdragers, hofdames, vaandeldragers, 

keizer(sparen), koning(sparen), enz.  Kortom : zonder toestemming kunnen wij de uitslagen 

verwerken, erekruisen niet bestellen en de website niet voorzien van de informatie die er tot 

op heden wel op is getoond.  

Uitgaande van het feit dat de secretaris van de vereniging de bestuurder is die 

eindverantwoordelijk is voor de ledenadministratie, vragen we van deze en van alle leden een 

verklaring.  De verklaringen zijn als bijlagen bijgevoegd.  

Het betreft een verklaring van ieder lid om geregistreerd en vermeld te mogen worden en een 

verklaring van de secretaris dat alle leden zo’n verklaring hebben ondertekend.  

Als een lid de toestemming intrekt of de vereniging verlaat, dan dient de secretaris de bond 

hiervan in kennis te stellen. Als de toestemming niet met terugwerkende kracht is ingetrokken, 

dan blijft de verklaring zelf op het bondssecretariaat.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Bond van schutterijen Maas en Kempen 

 

 

Sonja Creemers 

Secretaris 

Scheurestraat 6 te 3640 Molenbeersel | 0497 378 528 | secretaris@maasenkempen.be | www.maasenkempen.be  

 

Bijlagen:  

1. Procedure  

2. Verklaring secretaris  

3. Verklaring van toestemming lid 
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Bijlage 1 - PROCEDURE 

Nu, en vanaf nu bij iedere aanvang van een lidmaatschap:  

• Gelijktijdig met het aanvragen van een federatiebewijs door het lid een 

toestemmingsformulier laten tekenen (bijlage 3); 

• Aan het (nieuwe) lid uitleggen waar de toestemming voor nodig is en waarom; 

• Het toestemmingsformulier doen toekomen aan de secretaris van bond van schutterijen 

Maas en Kempen; 

• Eventueel intrekken van toestemming schriftelijk (via een e-mailbericht) mededelen 

aan de secretaris van bond van schutterijen Maas en Kempen; en 

• De verklaring van de secretaris dient bij iedere wisseling van de wacht opnieuw 

ingevuld en ondertekend te worden. De lijst met toestemmingen van alle leden dient 

nauwkeurig bijgehouden te worden. 

Ter informatie: Vanwege de OLS Federatie zal er een verwerkersovereenkomst worden 

verstrekt om te verklaren dat de vereniging gebruik maakt van de online 

ledenadministratie voor het beheer van de ledenadministratie, het raadplegen van 

contactgegevens van andere schutterijen, het raadplegen van contactgegevens van 

bestuursleden van de OLS, het raadplegen van contactgegevens van bestuursleden van 

schuttersbonden die aangesloten zijn bij de OLS, het aanvragen van federatiebewijzen voor 

haar leden, het aanvragen van oorkondes en eretekens voor haar leden, het aanmaken van 

registers die van rechtswege verplicht zijn en het inschrijven voor activiteiten die 

rechtstreeks te maken hebben met de bestaansreden van de schutterij.  

Indien de schutterij zelf nog een eigen administratie bijhoudt, dan dienen voor eigen 

gebruik ook de nodige verklaringen van de leden te worden verkregen. 
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Bijlage 2 – VERKLARING SECRETARIS  

Ondergetekende, secretaris van schutterij …………………………………………………………………………….  

gevestigd te …………………………………………………………….. verklaart bij deze ieder lid van de 

vereniging geïnformeerd te hebben over de privacy-aspecten van lidmaatschap en 

toestemming te hebben gevraagd en gekregen van ieder lid van de vereniging door middel 

van het ingevulde formulier in bijlage 3 om : 

✓ met de gegevens zoals die bekend zijn in de database van de bond van schutterijen 

Maas en Kempen om uitslagen te kunnen invoeren en verwerken; 

✓ met naam en eventueel foto vermeld te worden op de website van de bond van 

schutterijen Maas en Kempen. 

 

• Ondergetekende verklaart tevens de secretaris van de bond van schutterijen Maas en 

Kempen alle verklaringen toegestuurd te hebben en deze, zo nodig, steeds aangevuld 

te hebben bij toetreding van nieuwe leden; 

• Ondergetekende weet dat leden die geen verklaring hebben afgegeven niet kunnen 

deelnemen aan erekruisschietingen, terrein- en solistenwedstrijden; 

• Ondergetekende verklaart tevens de secretaris van de bond van schutterijen Maas en 

Kempen onmiddellijk schriftelijk (via e-mailbericht) te informeren indien een (oud-)lid 

dat voorheen toestemming heeft gegeven, deze weer intrekt; 

• Ondergetekende houdt een lijst bij van de eigen leden waarbij aangemerkt is of deze 

toestemming hebben verleend en of deze doorgestuurd is naar de bond; 

• Ondergetekende zal, wanneer deze de bestuursfunctie van secretaris niet langer 

vervult, een nieuw formulier volgens bijlage 2 van dit document ter ondertekening 

voorleggen aan diens waarnemer of opvolger en deze instrueren over het gebruik en de 

gevolgen ervan; en 

• Ondergetekende verklaart, namens het bestuur van bovengenoemde vereniging, dat 

alle leden toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun namen t.b.v. het 

organiseren van wedstrijden en het openbaar maken van de uitslagen daarvan en 

tevens geen bezwaar hebben tegen het verschijnen op foto’s die op de site gepubliceerd 

worden.  

 

Datum :  ………………….. 

Plaats :  ………………………………………………..……………………………………..………………….. 

Naam :  …………………………………………………………………..……………………..……………….. 

Handtekening :   
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Bijlage 3 - VERKLARING VAN TOESTEMMING LID  

Voorletters:  ……………………………………………………………………………. 

Voornaam:  ……………………………………………………………………………. 

Achternaam:  ……………………………………………………………………………. 

Geboortedatum:  ……………………………………………………………………………. 

Eventueel Adres:  ……………………………………………………………….……………………. 

Eventueel Woonplaats:  ……………………………………………………………….……………………. 

Eventueel e-mailadres: ……………………………………………………………….……………………. 

Eventueel telefoon- of gsm-nummer:  ………………………………………………..……………. 

 

 Ik geef bij deze aan de bond van schutterijen Maas en Kempen toestemming om mijn 

gegevens, zoals ik die hierboven heb ingevuld, te registreren en te gebruiken in alle 

administratie die nodig is voor het organiseren en houden van de wedstrijden binnen deze 

bond.  

 Ik geef toestemming aan genoemde bond om mijn naam te gebruiken in uitslagen van 

en publicaties over wedstrijden in de media en op de site van de bond, te weten 

www.maasenkempen.be en deze te bewaren in de wedstrijdarchieven van de bond. Ik weet 

dat de informatie op de website van de bond voor iedereen ter inzage is.  

 Ik heb geen bezwaar tegen het voorkomen op foto’s die op de site van de bond, te 

weten www.maasenkempen.be gepubliceerd worden.  

 Ik weet dat ik zonder deze toestemming niet mee kan doen met het schieten voor een 

erekruis, terrein- en solistenwedstrijden.  

(hokjes aankruisen)  

  

Datum :  ………………….. 

Plaats :  ………………………………………………..……………………………………..………………….. 

Handtekening :   

 

 

 

 

 

 

 

Bij minderjarigen:  

Naam ouder/verzorger die getekend heeft : …………………………………..……………………..………………. 


