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De Nederlandse Marieholm Vereniging, hierna te noemen de NMV verwerkt persoonsgegevens op de 

volgende wijzen: 

Ledenadministratie 

In de ledenadministratie worden de volgende gegevens vastgelegd, waarbij achter het gegeven het 

doel is vermeld 

 

Voor- en Achternaam, voor het identificeren van het betreffende lid en het op de juiste wijze 

aanspreken van het lid 

 

Adresgegevens (Straat, huisnummer, plaats, postcode, land), voor het toezenden van schriftelijk 

materiaal 

 

Telefoonnummer, voor het telefonisch benaderen van het lid 

 

E-mailadres, voor het benaderen van het lid via e-mail 

 

Bankrekeningnummer en tenaamstelling, voor de afschrijving van contributie 

 

Boottype, bootnaam en ligplaats, om leden te kunnen onderverdelen of benaderen op basis van 

geografie of boottype 

 

Deze gegevens worden vastgelegd via een schriftelijk formulier, waarop het lid plaats en datum van 

ondertekening toevoegt en het formulier voorziet van een handtekening. De gegevens worden 

overgenomen in een ‘database’ die is vastgelegd in een afgeschermd gedeelte van de website. 

Financiële administratie 

De financiële administratie bevat het bankrekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening van 

het betreffende lid.   

Website 

De website www.marieholmvereniging.nl kent een openbaar deel en een besloten deel voor leden.  Op 

beide delen komen foto's voor met herkenbare personen en bijdragen waarin namen van personen 

voorkomen. Het is daarbij ondoenlijk alle mensen die op foto's voorkomen of in artikelen worden 

genoemd vooraf toestemming te vragen. Omdat nieuwe leden vooraf worden geïnformeerd over het 

privacy beleid van de NMV en gezien het belang van de vereniging bij de uitwisseling van foto's en 

verhalen acht de vereniging het gebruik van foto's van personen en namen zonder toestemming 

gerechtvaardigd. 
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Leden krijgen op de website via een login toegang tot een besloten deel. De inlognaam betreft het  

emailadres zoals opgegeven voor de ledenadministratie, het wachtwoord wordt zelf gekozen. Op het 

besloten deel kunnen zij op vrijwillige basis een persoonlijk profiel aanmaken waarin zij aanvullende 

gegevens kunnen opnemen. 

Per gegeven kan de gebruiker bepalen of dit zichtbaar is voor alleen zichzelf, voor alle leden of voor 

iedereen. 

Marieteam 

De vereniging kent een blad, Marieteam geheten.  Het blad bevat foto's waar mensen herkenbaar op 

staan en artikelen waarin mensen worden genoemd. Het is daarbij ondoenlijk alle mensen die op 

foto's voorkomen of in artikelen worden genoemd vooraf toestemming te vragen.  Omdat nieuwe 

leden vooraf worden geïnformeerd over het privacy beleid van de NMV en gezien het belang van de 

vereniging bij de uitwisseling van foto's en verhalen acht de vereniging het gebruik van foto's van 

personen en namen zonder toestemming gerechtvaardigd. 

 

Facebook 

De NMV heeft een besloten groep op Facebook. Deze groep is bedoeld om tussen leden van de groep 

makkelijk berichten, foto's, filmpjes en evenementen met elkaar te delen die gaan over de Marieholm. 

Deelname aan de groep is vrijwillig en een deelnemer bepaalt zelf welke informatie hij deelt. Voor 

foto’s die vanuit de NMV worden gedeeld en waar mensen herkenbaar opstaan of artikelen waarin 

mensen worden genoemd geldt dat het ondoenlijk is alle mensen die op foto's voorkomen of in 

artikelen worden genoemd vooraf toestemming te vragen.  Omdat nieuwe leden vooraf worden 

geïnformeerd over het privacy beleid van de NMV en gezien het belang van de vereniging bij de 

uitwisseling van foto's en verhalen acht de vereniging het gebruik van foto's van personen en namen 

zonder toestemming gerechtvaardigd. 

 

Deelname aan activiteiten en whatsappgroepen 

De NMV organiseert verschillenden activiteiten zoals het zomerevenement, workshops ect en is 

whatsappgroepen gestart of kan deze starten. Bij aanmelding voor deelname, die altijd vrijwillig is, 

kunnen extra gegevens worden gevraagd die noodzakelijk zijn voor de betreffende activiteit zoals een 

zeilnummer bij deelname aan wedstrijden. De NMV is verantwoordelijk voor de verwerking van deze 

gegevens en het privacy statement is van toepassing. Activiteiten en whatsappgroepen die op initiatief 

van leden worden georganiseerd vallen buiten verantwoording van de NVM en daarmee buiten de 

scope van dit document en de privacyverklaring.  

 

 


