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Dansvereniging De Bekse Klinkertjes, Laurentiusstraat 26, 5821 AW Vierlingsbeek, Nederland 

dvdebekseklinkertjes@gmail.com | http://www.bekseklinkertjes.nl 

Dansvereniging de Bekse Klinkertjes biedt een platform dat gericht is op het aanbieden van garde- en 

showdanssport voor kinderen, jeugd en jongvolwassenen. De danssport wordt aangeboden aan 

solo’s, duo’s en in groepsverband door gediplomeerde train(st)ers. 

Nieuwe leden kunnen zich via onze website www.bekseklinkertjes.nl aanmelden.  

 

Dansvereniging de Bekse Klinkertjes hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk 

om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens als u ingeschreven bent bij onze 

vereniging. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.  

 

Wij verwerken de volgende gegevens bij een inschrijving: 

Gegevens: Benodigd voor: 

Uw voor- en achternaam (bij inschrijvingen van 
leden < 16 jaar) 

Aanhef van contactmoment 

Voor- en achternaam van uw kind 
  

Aanmaken ledenlijst 

Adresgegevens Subsidieaanvraag gemeente Boxmeer 

Geboortedatum van uw kind Groepsindeling binnen vereniging en 
Categorisering bij danssportorganisatie NDO*. 

Kopie identiteitsbewijs 
 

Inschrijving kind als lid van NDO 

Recente pasfoto Het danspasje dat toegang geeft tot deelname 
aan de wedstrijden. 

E-mailadres Contactmogelijkheid tbv het delen van 
informatie gedurende het dansseizoen 

Medische gegevens (voor zover van belang) Bijdrage aan een goed en veilige begeleiding 
tijdens een training 

IBAN-gegevens Facturatie en incasso 
 

* Dansvereniging De Bekse Klinkertjes is aangesloten bij dansbond NDO (Nederlandse Danssport 

Organisatie) 

Bij inschrijvingen van kinderen of jeugdleden onder 16 jaar worden altijd de contactgegevens en 

toestemming van de ouder/verzorger gevraagd.  

Ledenpagina 

Via onze ledenpagina https://bekseklinkertjes.wordpress.com/leden-pagina/ kunt u als 

(ouder/verzorger van een) lid zich inschrijven voor nieuwsberichten. Via e-mail wordt u dan op de 

hoogte gehouden als op deze pagina nieuwe berichten geplaatst worden. 

mailto:dvdebekseklinkertjes@gmail.com
http://www.bekseklinkertjes.nl/
https://bekseklinkertjes.wordpress.com/leden-pagina/
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Wij verwerken in beperkte mate bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. 

Dit zijn de eventuele medische gegevens of andere eventuele bijzonderheden die van belang zijn 

voor deelname aan onze trainingen, zoals allergieën, blessures, etc.   

 

(Social) Media 

Dansvereniging de Bekse Klinkertjes deelt via meerdere kanalen van social media  nieuws, uitslagen 

en fotomateriaal.  

 

Ook verschijnen er regelmatig nieuwsberichten over de vereniging in dorpsblaadjes en regionale 

kranten. 

 

Tijdens het carnavalsseizoen kan het voorkomen, dat de regionale tv-omroep een dans van onze 

vereniging filmt en deze publiceert. 

Foto- en filmmateriaal 

Indien u bezwaar heeft tegen publicatie van foto- of filmmateriaal van u of uw kind, dan kunt u dit 

melden via secretariaatdebekseklinkertjes@gmail.com. 

 

Tijdens de wedstrijden worden alle dansen van onze vereniging gefilmd met als doel terug te kijken, 

te leren en te verbeteren. Het filmmateriaal wordt beveiligd en verborgen naar Youtube omgezet en 

wederom beveiligd met een wachtwoord op onze ledenpagina gepubliceerd. Voor deze weg is 

gekozen, vanwege de grootte van filmbestanden.  

 

Tijdens de wedstrijden filmt de dansbond NDO ook alle dansen van de wedstrijddag. Dit heeft ten 

doel om bij discussies over de juryuitslag terug te kunnen kijken en als trainingsmateriaal voor de 

trainsterscursus en jurycursus.  

Wij verwerken gegevens met een doel:  

Dansvereniging de Bekse Klinkertjes verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de  volgende 

doelen:  

 Om u te informeren over de trainingen, wedstrijden en overige activiteiten, die door  

Dansvereniging de Bekse Klinkertjes worden georganiseerd  

 Om een ledenlijst te kunnen overhandigen aan NDO  

 Om voor u/ uw kind een danspas te ontvangen. Deze pas is gecategoriseerd op leeftijd en 

blijft in het bezit van de dansvereniging zo lang u/uw kind op basis van leeftijd nog binnen de 

categorie valt of zo lang u / uw kind aangesloten is bij dansvereniging De Bekse Klinkertjes. 

 Aanvragen van subsidie bij de gemeente Boxmeer.  

 Afhandeling van uw betaling  (indien van toepassing)  

 Dansvereniging de Bekse Klinkertjes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe    

verplicht zijn.  

Delen van persoonsgegevens met andere derden  

Dansvereniging de Bekse Klinkertjes verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze gegevens 

ook niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de danssport off om te voldoen aan 

een wettelijke verplichting.  
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Dansvereniging de Bekse Klinkertjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd 

zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met dvdebekseklinkertjes@gmail.com. 

Geen geautomatiseerde besluitvorming  

Dansvereniging de Bekse Klinkertjes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 

besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens 

(bijvoorbeeld een bestuurslid van de dansvereniging) tussen zit.  

Bewaartermijn Dansvereniging de Bekse Klinkertjes  

bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw gegevens 

worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van 

persoonsgegevens: 

Categorie Bewaartermijn Reden 

Contactgegevens Tot 1 jaar na beëindiging 
lidmaatschap 

Correcte voering van 
ledenadministratie 

Facturatiegegevens Tot 7 jaar na de factuurdatum Wettelijke plicht 

Medische gegevens Tot 1 jaar na beëindiging 
lidmaatschap 

Zorgvuldigheid ivm 
gezondheidsrisico’s 

 

 

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt 

u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dansvereniging de Bekse Klinkertjes en 

hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt 

indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een 

ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 

uw persoonsgegevens sturen naar dvdebekseklinkertjes@gmail.com.  

Dansvereniging de Bekse Klinkertjes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een 

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Dansvereniging de Bekse Klinkertjes gebruikt alleen cookies voor webstatistieken. Dit gebeurt 

volledig anoniem. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 
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wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij 

gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze 

zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website 

optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze 

geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van uw browser verwijderen. 

Wijzigingen  

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. De 

wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Wij raden u 

daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt 

weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.  

Contact  

Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring en/of cookieverklaring? Dan 

kunt u contact opnemen met ons via info@sportstimulering.nl. 

  

Dansvereniging De Bekse Klinkertjes, mei 2022 


