
Visserij- en Hengelsportvereniging “De Zandkreek” 

Bezoekadres: Haven De Zandkreek, Zandkreekweg 7, 4471 NG Wolphaartsdijk 
Telefoon:  06-52560951  
E-mail:  secretarisdezandkreek@hotmail.com  
Website:  www.dezandkreek.com  
KvK:  40309541 
Bank:  NL24INGB0000624268 t.n.v. Visserij- en Hengelsportvereniging De 

Zandkreek, Anjelierstraat 31, 4461 PP Goes.   
 Betaling door buitenlandse leden kan geschieden door vermelding van  
 IBAN: NL24INGB0000624268 en BIC: INGBNL2A  
 

PRIVACYBELEID van Visserij- en Hengelsportvereniging “De Zandkreek”  
Dit Privacybeleid geldt voor alle persoonsgegevens die Visserij- en Hengelsportvereniging 
“De Zandkreek” verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere 
geïnteresseerden.  
Indien u lid wordt van Visserij- en Hengelsportvereniging “De Zandkreek”, een donatie 
doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Visserij- en Hengelsportvereniging 
“De Zandkreek” verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in 
lijn met dit Privacybeleid te verwerken.  
Wij adviseren u het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.  
 
1.  Verantwoordelijke entiteit 

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Visserij- en 
Hengelsportvereniging “De Zandkreek”, Anjelierstraat 31, 4461 PP Goes.  Telefoon 06-
52560951, KVK:40309541. De bestuurssecretaris is bereikbaar via 
secretarisdezandkreek@hotmail.com. 
   

2.  Welke gegevens verwerkt Visserij- en Hengelsportvereniging “De Zandkreek” en 
voor welk doel.  

2.1  In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt;  
 a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht  
 b) adresgegevens, eventueel postadres  
 c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer  
 d) registratienummers visvergunningen 

e) gegevens schip: merk, type, naam, verzekeringsmaatschappij, polisnummer, lengte, 
breedte, steekdiepte 

f) ligplaats en wificodes haven 
 

2.2  Visserij- en Hengelsportvereniging “De Zandkreek” verwerkt de in sub 2.1 genoemde 
persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;  

 a)  naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het 
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, contact ten behoeve van 
ligplaatsen en visvergunnningen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde 
informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.  

 b)  naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van 
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Visserij- en 
Hengelsportvereniging “De Zandkreek”.  

 c)  naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het 
lidmaatschapsgeld, ligplaatsen en visvergunningen af te wikkelen.  

 d) gegevens schip, ligplaats en persoonsgebonden wificodes haven wordt gebruikt voor 
een juiste havenindeling, informatie bij een calamiteit, opmaken van de 
ligplaatsrekeningen en het kunnen leveren van het persoonsgebonden WiFi-signaal.
  



  
3.  Bewaartermijnen  

Visserij- en Hengelsportvereniging “De Zandkreek” verwerkt en bewaart uw 
persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal tien jaar 
na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 
  

4.   Beveiligingsmaatregelen en bewerkers  
4.1  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Visserij- en Hengelsportvereniging 

“De Zandkreek” passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.  
4.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Visserij- en Hengelsportvereniging 

“De Zandkreek” gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers.  
 Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst opgesteld.  
 
5.  Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten  
5.1  Via secretarisdezandkreek@hotmail.com van Visserij- en Hengelsportvereniging “De 

Zandkreek” kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te 
ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Visserij- en Hengelsportvereniging “De 
Zandkreek” neemt uw verzoek in behandeling en u, binnen een maand na ontvangst 
informeren.    

5.2   Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens 
als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie via 
secretarisdezandkreek@hotmail.com. 

5.3   Indien u klachten hebt over de wijze waarop Visserij- en Hengelsportvereniging “De 
Zandkreek” uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact 
opnemen met de bestuurssecretaris.  

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht 
aan onze secretarisdezandkreek@hotmail.com.  

 
6.  Wijzigingen  
 Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website 

www.dezandkreek.com bekend gemaakt.  
 Wij adviseren u regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 
 
7.  Vaststelling 
 Dit Privacybeleid is vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 april 2018. 
 
 
 
De voorzitter,      De bestuurssecretaris, 
 
P.B. Colijn      C.P. Maas 


