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� Beheerder  Leden-

administrateur 

(kolom 1) 

Leden- 

administrateur 

(kolom 2) 

Penningmeester 

 

(kolom 3) 

Penningmeester 

 

(kolom 4) 

Penning- 

meester 

(kolom 5) 

Penningmeester 

 

(kolom 6) 

Penningmeester 

clubhuis 

(kolom 7) 

Penning- 

meester 

(kolom 8) 

� Gegevens gedeeld met Leden 

administrateur 

KNLTB PC leden van CAP 

Gemini 

KAB Banken CAP Gemini Vrijwilligers en 

penningmeester 

Gemeente 

� Doel Aanmelden nieuw 

(zomer)lid 

Ledenadministratie 

KNLTB 

Ledenadministratie   Salaris 

administratie 

Incasso 

contributie 

Boekhouding Clubhuis 

betalingen 

Subsidie 

         

� Persoonsgegevens lid         

NWA (Naam, Adres, Woonplaats) ja ja Ja ja Ja -  Alleen naam ja 

geslacht (m/v) ja ja Ja ja Ja - - ja 

Geboortedatum (waarvan afgeleid lid categorie) ja ja Ja ja - - - ja 

mailadres ja ja Ja - - - - - 

telefoonnummer ja ja Ja - - - - - 

bankrekening  ja ja Ja - Ja - - - 

lidnr KNLTB  (indien bekend) ja ja Ja - - - - ja 

Speelsterkte (indien bekend) ja ja - - - - - - 

pasfoto ja ja - - - - - - 

         

(groeps)foto t.b.v. publicaties   nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

         

Gegevens overdracht Papier Handmatige invoer Handmatige invoer  Excel Divers papier Excel 

Vastlegging (systeem, media enz) Excel Ledenadministratie 

KNLTB 

PC leden ? 1 x per jaar  PC-leden 

boekhouding 

Excel Gem syst 

Bewaartermijn 7 Jaar Langer dan 7 jaar  in 

KNLTB historie (zie 

toelichting) 

Onbeperkt in 

historie PC leden 

7 jaar 7 jaar  7 jaar (uitdraai) 3 jaar 7 

Toestemming lid Ja, (1) Ja, (1) Ja, (1) Ja, (1) Ja, (1) nvt Ja, (1) Ja, (1) 

Verwerkingsovereenkomst (4) (3) (3) (3) nvt nvt n.v.t (3) 

         

1. Het lidmaatschap houdt in en vereist dat men akkoord is met deze gegevens uitwisseling.  

2. Er is de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrief. 

3. De zg. verwerkingsovereenkomst is in sommige gevallen nog niet beschikbaar of moet nog worden opgevraagd. 

4. De verwerkingsovereenkomst en de toelichting hierop is beschikbaar op de TVD site 
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� Beheerder  Vz clubhuis-

commissie 

(kolom 9) 

TC (vz) 

  

(kolom 10) 

Sponsorcommissie 

(vz)  

(kolom 11) 

Toernooicommissie 

 

(kolom 12) 

IT/WEB  beheerder 

 

(kolom 13) 

IT/WEB 

beheerder 

(kolom 14) 

IT/WEB beheerder 

(kolom 15) 

Secretaris 

� Gegevens gedeeld met Hosting op 

server Twelve 

Tennis Solution Sponsors KNLTB/toernooi.nl TVD-site (hosting op 

server ABO-IT) 

TVD-site 

/nieuwsbriefsyste

em 

TVD-site (hosting op 

server ABO-IT 

Bestuur 

� Doel Beheer leden in 

kassa systeem 

-Tennisles 

-Incasso 

lesgelden 

-Inning bijdragen 

-Contacten 

-Uitingen 

Toernooi-planning 

DDO 

Ledenlijst 

beschikbaar op TVD-

site 

Verzending 

nieuwsbrief  

Publicering op de 

TVD-site 

Secretariële 

wkzh. 

 

         

� Persoonsgegevens lid         

NWA (Naam, Adres, Woonplaats) ja ja ja Ja  Voor- achternaam ja Incidenteel Ja 

geslacht (m/v) ja ja Indien bekend ja ja ja  idem ja 

Geboortedatum (waarvan afgeleid  lid categorie) nee ja nvt ja nee nee  idem ja 

mailadres ja Ja ja ja Ja ja  idem Ja 

telefoonnummer ja Ja ja ja Ja ja  idem ja 

bankrekening  nee Ja nee nee  nee nee  nee Nee 

lidnr KNLTB  (indien bekend) ja nee nvt ja nee nee Incidenteel ja 

Speelsterkte (indien bekend) nee ja nvt ja Ja nee  idem ja 

Pasfoto nee nee nvt nee nee nee  nee Ja 

         

(groeps) foto t.b.v. publicaties   nvt nvt logo nvt nvt n.v.t incidenteel incidenteel 

         

Gegevens overdracht Excel bestand 

inlezen 

Site TC/papier Mail, schriftelijk Door aanmelding lid Excel/PDF (email) Invulformulier op 

TVD-site 

divers divers 

Vastlegging (systeem, media enz) Server van 

Twelve 

Site TS Sponsor contract KNLTB/toernooi.nl Hosting op server 

ABO-IT 

https://www.nieu

wsbriefsysteem.nl 

Hosting op server 

ABO-IT 

Papier, laptop 

Bewaartermijn Zo lang als 

geregisteerd 

Zie site TS 7 jaar Langer dan 7 jaar  in 

KNLTB historie (zie 

toelichting) 

Max 1 jaar Tot afmelding 

door lid 

Zo lang als op tvd-

site beschikbaar 

Niet langer dan 

nodig 

Toestemming lid Ja, (1) Middels 

aanmelding 

Middels contract Ja, (1) Ja (1) Ja (2) Ja (1) Ja, (1) 

Verwerkingsovereenkomst (3) https://www.te

nnis-

solution.nl/priv

acyverklaring/ 

n.v.t. (3) 

https://www.knltb.

nl/over-

knltb/privacy/privac

y-statement/ 

(3) zie evt.  

https://abo-

it.nl/downloads/priv

acyverklaring.pdf 

www.nieuwsbrief

syssteem.nl 

(3) zie evt.  

https://abo-

it.nl/downloads/priv

acyverklaring.pdf 

(4) 

1. Het lidmaatschap houdt in en vereist dat men akkoord is met deze gegevens uitwisseling.  

2. Een nieuw of bestaand lid heeft de mogelijkheid zich aan te melden voor de nieuwsbrief via de TVD-site. Afmelden voor de nieuwsbrief kan middels de link onderaan de 

nieuwsbrief. 

3. De zg. verwerkingsovereenkomst is in sommige gevallen nog niet beschikbaar of moet nog worden opgevraagd. 

4. De verwerkingsovereenkomst en de toelichting hierop is beschikbaar op de TVD site. 


