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1. Algemene info
Welkom bij de Burgst.
Op deze wijze willen wij jou laten kennismaken met onze vereniging.
Op onze website www.deburgst.nl vindt je nog veel meer informatie en wordt frequent bijgewerkt met
nieuwsberichten en geplande activiteiten.

1.1. Clubinformatie
Volleybalvereniging De Burgst is in juli 1982 opgericht en is in 1990 gefuseerd met IKS ’72.
De vereniging heeft ongeveer 300 leden, globaal verdeeld in 90 recreanten, 100 senior- en 90 jeugdcompetitieleden en 20 mini-leden.
De teams spelen hun thuiswedstrijden in het Gemeentelijk Sportcentrum (“De Scharen”). De trainingen
worden voor een groot deel verzorgd vanuit De Scharen, maar kunnen ook plaatsvinden vanuit andere
trainingslocaties.

1.2. Missie
Volleybalvereniging De Burgst Breda is: een prettige, goed georganiseerde volleybalvereniging waar
technisch verzorgd volleybal gespeeld wordt door alle teams zowel in breedtesport als topsport.

1.3. Organisatie
Bestuur
Het bestuur van volleybalvereniging De Burgst Breda:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Volleybalzaken
Sponsoring & PR

Ben Sanders
Giulia Maas
Marcel Wouters
Barry van Zandvoort
Jaap Hoogesteger

ben.sanders@deburgst.nl
giulia.maas@deburgst.nl
secretariaat@deburgst.nl
barry@deburgst.nl
jaap@deburgst.nl

Contact | Kantoor De Burgst
Kantoor De Burgst is er voor het contact tussen kader en leden en verbetert de praktische gang van zaken
binnen de vereniging. Het Kantoor zorgt voor alle administratieve zaken en ondersteuning van het bestuur.
Ook is het Kantoor het eerste aanspreekpunt voor alle leden.
Bij het Kantoor kun je terecht met vragen over bijvoorbeeld wedstrijden, trainingen, zaalhuur,
sleutelbeheer, lidmaatschap of tenues. Je vraag komt terecht bij de persoon die binnen de vereniging voor
dat specifieke punt verantwoordelijk is.
Het Kantoor is bereikbaar via het e-mailadres: info@deburgst.nl.
Je kunt ook bellen met onze secretaris: 06 - 2363 8318.

Commissies
Het kader van De Burgst Breda kent diverse commissies. Wil je contact opnemen met één van deze
kaderleden, mail dan gerust. De contactgegevens zijn te vinden op onze website:
http://www.deburgst.nl/Over/Organisatie

2. Lidmaatschap
2.1. Aanmelding
Wil je lid worden van onze vereniging, neem dan contact op via info@deburgst.nl. Nadat we contact met je
hebben gehad vragen we je het aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier tref je tevens aan als
bijlage. Wij verzoeken je dit formulier in te leveren bij je aanmelding samen met een pasfoto of je
spelerskaart.
Aanmelden
Nieuwe leden mogen, voordat ze zich aanmelden, twee keer gratis trainen. Bij de derde training lever je
het aanmeldingsformulier ingevuld in bij jouw trainer met daarbij de pasfoto met je naam en
geboortedatum vermeld op de achterkant.
Speelde je vorig seizoen bij een andere vereniging, vraag dan je spelerskaart op bij de oude vereniging en
lever deze in bij de aanmelding.
Eenmalig wordt een bedrag van € 7,- in rekening gebracht als inschrijfgeld.
Indien aanmelding plaatsvindt tijdens het lopende seizoen dan wordt de verschuldigde contributie en
competitiebijdrage naar rato berekend en geïncasseerd.
Lidmaatschap volleybalbond Nevobo / O.R.V. competitie Breda
Een lid van De Burgst wordt ook direct lid van de volleybalbond Nevobo dan wel van O.R.V. Breda. De
Burgst Breda meldt het lid bij de bond aan en draagt ook de bondcontributie af. Je gaat dus twee
lidmaatschappen aan, bij volleybalvereniging De Burgst en de Nevobo / O.R.V. Breda.

2.2. Incasso
Vanaf seizoen 2018-2019 werken wij met ClubCollect.
ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om ervoor te zorgen dat
contributie innen makkelijker gaat. Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid een betaalverzoek via
e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op
deze pagina moet je een betaalkeuze maken: hier kan je kiezen tussen betalen in termijnen en om de
gehele contributie ineens te betalen.
Als je ineens betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de
keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een kleine
administratieve bijdrage in rekening gebracht.
Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en
ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat.
Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met
ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit
worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de
penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet
Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).
Wij zijn erg blij met deze stap in de goede richting. Voor meer informatie kun je terecht op
www.clubcollect.com/nl/members. Als je hier vragen over hebt, kun je de penningmeester altijd even
benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn staan zowel de penningmeester als
ClubCollect hier altijd voor open.

2.3. Wijziging gegevens
De ledenadministratie wordt verzorgd door Peet Besuijen. Als je gegevens wijzigen kun je hem informeren.
Zodoende blijf je op de hoogte van en door De Burgst.
Wijzigingen (zoals naam en (e-mail)adresgegevens) kun je mailen naar ledenadministratie@deburgst.nl.
Peet Besuijen
Lange Akker 169 | 4847 KM Teteringen
076-5411335 | ledenadministratie@deburgst.nl

2.4. Opzegging
Het opzeggen van het lidmaatschap dient per mail te worden gedaan bij de ledenadministratie
via ledenadministratie@deburgst.nl. Indien het lidmaatschap tijdens het lopende seizoen wordt opgezegd,
dan worden de volgende richtlijnen gehanteerd voor de betalingsverplichting:





Opzeggen van het lidmaatschap vóór 1 juni: geen contributie en competitiebijdrage verschuldigd
voor het nieuwe seizoen. Het lidmaatschap eindigt per 31 juli.
Opzeggen tussen 1 juni en 1 september: geen contributie maar wel competitiebijdrage verschuldigd.
Het lidmaatschap eindigt per 30 september.
Opzeggen na 1 september: contributie 1e helft seizoen en competitiebijdrage verschuldigd. Het
lidmaatschap eindigt per 31 januari.
Opzeggen na 1 januari: contributie en competitiebijdrage verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt
per 31 juli.

3. Clubtenue
Ieder competitiespelend lid dient zelf een clubtenue aan te schaffen, een nummer krijg je toegewezen. Het
clubtenue bestaat voor alle leden uit een shirt en een bijpassende broek in de clubkleuren.
In samenwerking met Volleybaldirect.nl heeft De Burgst Breda vanaf nu een eigen webshop.
Volleybaldirect.nl is naast onze partner, ook de officiële webshop van de Nevobo. Je kunt op
volleybaldirect.nl terecht voor kleding, schoenen, ballen, kniebeschermers en nog veel meer. Leden van de
Nevobo krijgen 5% korting bij volleybaldirect.nl als ze zich als klant registreren en daarbij hun
Nevobolidnummer* opgeven. Voor leden van De Burgst komt daar bovenop ook nog eens een speciale
verenigingskorting. Voer bij het afrekenen van je bestelling de tegoedboncode DEBURGSTDEAL in en je
ontvangt direct nog eens 5% extra korting (bovenop de 5% Nevobo korting). Je ontvangt dan dus in totaal
10% korting en steunt je eigen club ook nog eens met je bestelling.
Ga naar http://www.volleybaldirect.nl/De-Burgst en bekijk onze webshop!
In onze eigen webshop kan je wedstrijdshirts, wedstrijdshorts, inspeelshirts, trainingspakken en sporttassen
bestellen met daarop het logo van De Burgst Breda. De wedstrijdshirts worden geleverd inclusief borst- en
rugnummer.
*je vindt je Nevobolidnummer op je spelerskaart, bijvoorbeeld CGT7H59
Jeugd
Wij adviseren ouders van jeugdleden om onderling (tijdens een trainingsavond bijvoorbeeld) te bekijken of
tenues waar jeugdleden zijn uitgegroeid met elkaar gewisseld of overgenomen kunnen worden. Er is ook
een online marktplaats voor Burgst-tenues op facebook! (Je kunt op deze marktplaats terecht zodra je de
officiële pagina van De Burgst geliked hebt.)
Kledinglijn
Naast het tenue kan ieder lid er tevens voor kiezen (of in overleg met het team) om een trainingspak,
inspeelshirt en sporttas aan te schaffen. Je vindt alle artikelen in onze webshop.

4. Algemene Verordening Gegevensbescherming
Privacyverklaring
De vereniging moet een privacyverklaring hebben, waarin staat beschreven hoe men met de gegevens van
leden omgaat.
Als (toekomstig) lid van Volleybalvereniging De Burgst wordt u verzocht kennis te nemen van deze verklaring
zodat je weet wat er met jouw gegevens gebeurt en waarvoor ze (kunnen) worden gebruikt.
De privacyverklaring vind je op onze website en is eveneens als bijlage bijgevoegd.
http://www.deburgst.nl/images/upload/files/VV%20De%20Burgst%20-%20privacyverklaring.pdf
Geheimhoudingsverklaring
Bestuursleden en andere vrijwilligers die beschikking hebben over de gegevens van de leden, moeten een
geheimhoudingsverklaring tekenen, waarin zij verklaren vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan. Aan
de start van het seizoen zullen wij de vrijwilligers verzoeken om de geheimhoudingsverklaring te
ondertekenen.
Toestemmingsverklaring
Alle leden hebben zelf de controle over hun gegevens. Van ieder lid (jong en oud) hebben wij een
toestemmingsverklaring nodig. Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten)
informeren over de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s,
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van jou op onze website en op sociale media plaatsen.
Met dit formulier vragen wij aan jou toestemming om ook jouw gegevens hiervoor te gebruiken.
Het formulier is als bijlagen bijgevoegd. Wij verzoeken je vriendelijk om het formulier te ondertekenen en
terug te sturen aan onze secretaris (secretariaat@deburgst.nl).

5. BIJLAGEN
Aanmeldingsformulier
Privacyverklaring
Toestemmingsverklaring

 ledenadministratie@deburgst.nl
Peet Besuijen
Lange Akker 169
4847KM Teteringen
 076-5411335 Website: www.deburgst.nl
AANMELDINGSFORMULIER
ondergetekende wenst lid te worden van volleybalvereniging De Burgst (aanmelding voor minimaal 1 seizoen)

Achternaam + voorletter(s)
Voornaam:

Man / Vrouw

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Straatnaam + huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoon:

Mobiel:

E-mail adres:
E-mail adres (ouder)
Wil aan competitie deelnemen?

ja / nee

U heeft afgelopen seizoen competitie gespeeld?

nee / ja, bij vereniging:

Zo ja, uw spelerskaart opvragen bij oude vereniging en deze inleveren bij aanmelding.
Hoe bent u bij de Burgst gekomen? Graag omcirkelen wat van toepassing is:
U kende ons al / via bekenden / Internet / school / anders
Wij verzoeken u bij inleveren van het aanmeldingsformulier een pasfoto (of spelerskaart) in te leveren.
Op achterzijde pasfoto naam en geboortedatum vermelden.
Betaling via ClubCollect; rekening(IBAN):
Handtekening (tot 18 jaar van ouders) voor lidmaatschap en akkoord automatische incasso:
Datum:
Handtekening:
Kosten lidmaatschap

Aankruisen
wat van
Contributie
toepassing
*1
is

Verenigingsbijdrage
Competitie

Totaal per
seizoen

Senioren, 1 x trainen
Senioren, 2 x trainen
Senioren, geen competitie

€ 251,50
€ 348,50
€ 200,00

€ 56,50
€ 56,50

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

€ 320,50
€ 417,50
€ 212,50

Recreanten, ORV competitie
Recreanten, geen competitie
Jeugd A/B/C
Jeugd A/B/C, geen competitie
CMV, trainen
CMV, geen competitie
Inschrijfgeld
(éénmalig bij aanvang
lidmaatschap)

€
€
€
€
€
€

€ 2,50

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

180,00
149,00
308,00
257,00
246,00
226,00

€ 31,00
€ 31,00

12,50
10,00
12,50
12,50
12,50
12,50

195,00
159,00
351,50
269,50
289,50
238,50

€7

*1 Contributie kan jaarlijks wijzigen.

Gelieve dit formulier in te leveren via de trainer bij de ledenadministratie.
Onderstaand in te vullen door trainer:
trainingsgroep

1e

proeftraining competitie
ja/nee

aantal keer trainen team

trainer

Paraaf

Privacyverklaring
versie 20 juni 2018
Als je lid wordt van Volleybalvereniging De Burgst, dan hebben wij persoonsgegevens van jou nodig.
Persoonsgegevens zijn onder andere jouw naam, adres en woonplaats. Maar bijvoorbeeld ook de gegevens
over jouw telefoonnummers en emailadressen. Volleybalvereniging De Burgst gaat zorgvuldig met je
persoonsgegevens om. Daar kun je op rekenen. Hieronder lees je hoe we met je privacy omgaan.
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Je
deelt persoonsgegevens met ons als je lid bent of als je contact met ons hebt. Denk hierbij aan je naam, je
telefoonnummer, je emailadres, je geboortedatum of bankgegevens.
Van wie hebben we persoonsgegevens?
We hebben persoonsgegevens van alle actieve leden, en van de oud leden van maximaal de afgelopen 2 jaar.
Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Hieronder zie je welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken


Naam



Adres en woonplaats;



Geboortedatum;



Geslacht



Telefoonnummer/mobiele nummer (evt. van ouder of verzorger)



E-mailadres (evt. van ouder of verzorger)



Aanvang lidmaatschap



Einde lidmaatschap



Lidnummer Nevobo



Lidnummer ledenadministratie Sportlink



Team



Verenigingsfunctie



Bondfuncties



Betaalmethode contributie



Bankrekeningnummer



Eventueel gegevens over reden van (tijdelijke) contributievrijstelling.

Van wie hebben we persoonsgegevens?
Als lid van Volleybalvereniging De Burgst kun je deelnemen aan evenementen die we organiseren. In een aantal
gevallen zijn deze leeftijdsgebonden of is het relevant om te weten wat je geslacht is.
Daarnaast ben je als lid contributie verschuldigd, die via automatische incasso wordt voldaan.
Indien een training of wedstrijd onverhoopt geen doorgang kan vinden of er een andere relevante wijziging is
waarvan de leden op de hoogte gebracht moeten worden is het handig om ook over je
contactgegevens te beschikken.
Je gegevens worden dan ook gebruikt voor onder meer:



Registratie als lid van de vereniging;



Controle op de (ontvangst van) contributiebetalingen;



Communicatie over contributiebetaling;



Versturen van nieuwsberichten en uitnodigingen voor activiteiten;



Registratie voor en/of deelname aan evenementen;



Om in geval van calamiteiten ouders, verzorgers, of andere naasten te kunnen bereiken

Wanneer geven wij persoonsgegevens aan anderen?
In principe delen we je gegevens niet met anderen Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting
voor is. Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen:


Om je lid te kunnen maken bij de Nevobo in Sportlink en bij O.R.V. Breda ;



Om de contributie te kunnen innen via Club Collect.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op
grond van de wet is vereist. Voor de ledenadministratie betekent dit dat je gegevens tot 2
kalenderjaren na beëindiging van het lidmaatschap worden bewaard.
Gebruik van onze website
Bij het lezen/raadplegen van informatie op de website worden géén cookies geplaatst.
Slechts in een zeer beperkt aantal gevallen worden cookiesgeplaatst – dit betreffen dan zogeheten ‘technische’
cookies die als doel hebben te voorkomen dat per abuis meermaals hetzelfde formulier wordt ingevuld
(bijvoorbeeld een enquête).
Persoonsgegevens die je via de website registreert (zoals bij de inschrijving voor evenementen) worden in
versleutelde vorm opgeslagen. De invulling van formulieren vindt tevens plaats in een beveiligde omgeving
(‘https’).
Zo zorgen we voor je persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen:


Alle personen die namens Volleybalvereniging De Burgst van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan;



We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen (eventueel
gecombineerd met gezichtsherkenning);



Persoonlijke gegevens die via de website worden verwerkt worden versleuteld verzonden en
versleuteld opgeslagen;



Met alle verwerkers van gegevens is een verwerkingsovereenkomst gesloten die voldoet aan de
daaraan door de wetgever gestelde eisen;



Onze vrijwilligers, bestuursleden, trainers/coaches zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.

We besteden derhalve de nodige zorg aan de beveiliging van je gegevens. Mocht desondanks sprake zijn van
een datalek, dan wordt dit (naast het feit dat het wordt opgelost) uiteraard ook zo snel mogelijk geregistreerd
en gemeld aan de toezichthouder en aan jou, als dat nodig is.
Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen
Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd, deze eventueel gewijzigd hebben, of een
van de overige rechten uit de AVG uitoefenen? Dat kan uiteraard.
Je kunt dan bijvoorbeeld gebruik maken van je ‘Recht van inzage’ of ‘Recht op correctie’.
Wil je hier een beroep op doen, dan kun je contact met ons opnemen door ons een email te sturen. Voeg bij
je brief een kopie van je geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs zodat
we vast kunnen stellen of het verzoek inderdaad van de rechthebbende afkomstig is. Je kunt je e-mail sturen
naar:
secretariaat@deburgst.nl
Binnen 4 weken ontvang je reactie.
Daarnaast heb je te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons
op!

Volleybalvereniging De Burgst

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms
ook foto’s en filmpjes van u op het internet (website www.deburgst.nl), teamapps en social media (Facebook,
Twitter) plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik ……………………………………………………………………..<NAAM> (verder: ondergetekende)
Volleybalvereniging De Burgst (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:


Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners.



Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op het internet (website www.deburgst.nl),
teamapps, social media (Facebook, Twitter) en regionale kranten.



Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging zodat zij mij
kunnen benaderen voor aanbiedingen.



Mijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (ledenlijst) beschikbaar te stellen aan het bestuur,
wedstrijdsecretariaat, ledenadministratie, commissies, trainers en overige teamleden zodat zij mij
kunnen benaderen



Mijn naam en telefoonnummer gebruiken om mij in een WhatsApp-groep te plaatsen met mijn andere
teamgenoten, mijn trainer en/of coach, commissies, trainers en overige teamleden zodat belangrijke
informatie over wedstrijden, trainingen en evenementen gedeeld kunnen worden



Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto:
□ op de website
□ teamfoto voor de sponsor
□ Nevobo Sportlink
□ in de nieuwsbrief



Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie
of bijzondere gebeurtenis

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Naam
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd

….………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/voogd

….………………………………………………………………………………………………………………………

