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Privacybeleid Scouting Admiraal Kruys Groep 
 
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 
2018 van kracht is, handhaaft scouting een privacybeleid. 
Dit privacybeleid is van toepassing voor leden van scoutingvereniging Admiraal Kruys Groep. 
Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid om de privacy van onze leden te 
beschermen en willen hiermee de persoonsgegevens van alle leden en vrijwilligers veilig 
bewaken. In dit document kunt u er meer over lezen. 
 
Als Scouting Admiraal Kruys zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, 
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens 
onder aan dit document. 
 
Doel registratie persoonsgegevens 
Voor het registreren van onze leden en vrijwilligers worden persoonsgegevens verzameld die 
door de leden of de ouders/verzorgers van de leden verstrekt worden. De aanmelding van 
een lid verloopt via een aanmeldformulier welke te verkrijgen is bij de (bege)leiding of te 
downloaden via de site van de Admiraal Kruys Groep. 
De gegevens van het aanmeldformulier worden gebruikt om contact te onderhouden met 
leden, om informatie te verkrijgen of te verspreiden aan de leden zelf, maar ook om de 
contributie te innen en lidmaatschap van Scouting Nederland te registreren. 
De gegevens worden door de gegevensbeheerder van de speltak geregistreerd in Scouts 
Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Het doel van Scouts Online is 
leden sneller te voorzien van de juiste informatie en om administratieve taken efficiënter te 
laten verlopen door de gegevens op één plaats op te slaan en voor de juiste personen 
beschikbaar te stellen. De ledenadministratie, penningmeester, gegevensbeheerders, 
secretaris en de (bege)leiding van de desbetreffende speltak hebben enkel inzicht in deze 
gegevens. Daarnaast is het altijd mogelijk om je eigen gegevens op te vragen en te wijzigen 
via Scouts Online. Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na 
uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, 
juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie 
mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze 
gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. Het privacybeleid van Scouts Online is 
online te vinden op www.scouting.nl/privacy. 
 
Indien iemand lid wil worden, maar niet direct kan deelnemen aan de betreffende speltak 
wordt het toekomstig lid op een wachtlijst geplaatst. Deze wachtlijsten met gegevens worden 
beheerd per speltak door de speltakgegevensbeheerder(s) die in Scouts Online staan 
geregistreerd. 
 
Gebruik persoonsgegevens 
Scouting Admiraal Kruys Groep hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit 
een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is 
het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of 
kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de 
gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze 
gelegenheden wordt gebruik gemaakt van een autorisatieformulier die per activiteit hard-
copy dient te worden ingevuld en ingeleverd door de ouders/verzorgers. De ingeleverde 
autorisatieformulieren worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten ruimte en niet digitaal 
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geregistreerd. De formulieren zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende 
speltak. Het formulier wordt na afloop van de activiteit vernietigd. 
 
Relevante gezondheidsinformatie opkomsten 
In sommige situaties is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden op de 
hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de 
gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik. Scouting Admiraal Kruys Groep mag 
deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet registreren, maar wijst ouders/verzorgers bij 
lidmaatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van deze informatie aan het 
leidingteam. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de 
ouder/verzorger. 
 
Contactlijsten 
Iedere speltak heeft de beschikking over een hard-copy lijst met namen, adresgegevens en 
telefoonnummers van leden en ouders. In geval van nood kan de (bege)leiding ouders van 
de jeugdleden zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam 
van de betreffende speltak en worden in een afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten 
worden na afloop van een seizoen vernietigd. 
 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Alle vrijwilligers, kaderleden en buitengewone leden van Scouting (Nederland) dienen in het 
bezit te zijn van een geldige VOG. Na ontvangst van het originele VOG zal de 
gegevensbeheerder deze verwerken in “Scouts Online”. Vanuit wet en regelgeving is 
Scouting Admiraal Kruys Groep verplicht om de VOG te bewaren gedurende de geldigheid 
van het document. Bij het verlopen van de VOG of bij het beëindigen van het lidmaatschap 
zal dit formulier worden vernietigd. 
 
Financiële gegevens 
Om de financiële administratie van onze vereniging te voeren overhandigen de leden of de 
ouders/verzorgers een machtiging voor automatische incasso voor het innen van de 
contributie aan de vereniging. 
Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving hardcopy bewaard bij 
de penningmeester. De machtigingsgegevens worden digitaal geregistreerd in het 
boekhoudprogramma SnelStart en van daaruit wordt de administratie gevoerd. SnelStart 
draagt zorg voor een adequate beveiliging tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde 
toegang of wijziging van de klantgegevens en administratiegegevens. De toegang tot de 
administratie en de website van de bank is beveiligd met gebruikersnamen en 
wachtwoorden. 
Binnen de groep heeft de penningmeester van Admiraal Kruys Groep inzicht in deze 
administratie en is bevoegd de facturen/incasso’s in dit programma te verwerken. Daarnaast 
hebben ook de bestuursleden die belast worden met de jaarlijkse kascontrole éénmaal per 
jaar inzicht in deze administratie. Voor het privacybeleid van Snelstart verwijzen wij naar de 
website van Snelstart. 
Hier vindt u meer informatie over de wijze waarop Snelstart invulling geeft aan hun 
verplichtingen op grond van de AVG. 
 
  

http://www.snelstart.nl/avg
http://www.snelstart.nl/avg
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Online media 
Scouting Admiraal Kruys Groep maakt gebruik van diverse online media kanalen om  
informatie en beeldmateriaal te delen. Tevens wordt het beeldmateriaal opgeslagen voor 
archief, publiciteit en publicaties van Scouting Admiraal Kruys Groep en voor plaatsing op 
online media kanalen. 
De Admiraal Kruys Groep maakt gebruik van de volgende kanalen: Eigen website, 
Facebook, Twitter, Albumarchieven van Google en YouTube. 
Het merendeel van de foto’s is alleen te vinden op onze eigen website. 
Scouting Admiraal Kruys Groep is niet verantwoordelijk voor foto’s gemaakt door derden 
tijdens een activiteit van Scouting Admiraal Kruys Groep of een activiteit waar Scouting 
Admiraal Kruys Groep aan deelneemt. 
Voor publicatie van het beeldmateriaal op eigen kanalen wordt beoordeeld of het geschikt is 
om online te publiceren. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd 
voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Toestemming is altijd in te 
trekken. Hierbij wordt de keuze gerespecteerd voor personen die niet akkoord gaan met het 
online publiceren van beeldmateriaal waar hij/zij op afgebeeld staat. 
 
E-mail en E-mailgroepen 
Scouting Admiraal Kruys Groep maakt voor het gebruik van communicatie per e-mail gebruik 
van Scouts Online of e-mails die verstuurd kunnen worden via de webservers van one.com. 
Voor het versturen van e-mail aan specifieke groepen worden e-mail aliassen gebruikt. Door 
de geadresseerde wordt vooraf toestemming gegeven voor opname in deze lijst. 
Voorbeelden van e-mail aliassen zijn die voor bestuur en voor speltakken. Deze e-mail 
aliassen zijn in het beheer van de webmaster.  
 
Datalek 
Indien er sprake is van, of het een vermoeden van, een datalek dan wordt dit conform het 
protocol datalekken vewerkers van Scouting Nederland gemeld bij Scouting Nederland via  
privacy@scouting.nl. Omdat gegevens in basis geregistreerd worden in Scouts Online is 
Scouting Nederland de contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Na melding 
van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden 
worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd. Samen met de 
betrokken organisatieonderdelen worden de vervolgstappen besproken. 
 
Gegevensoverdracht via de website vindt plaats via HyperText Transfer Protocol Secure 
(https).De website is gehost bij one.com. Het privacybeleid van deze website is online te 
vinden op hun website. 
 
Cookies 
Scouting Admiraal Kruys Groep is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over 
cookiegebruik. Admiraal Kruys Groep maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor 
het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen 
persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. 
Lees meer over cookies op admiraalkruys.nl 
 
  

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/kennisnetwerk/juridische-ondersteuning/privacywet-en-bescherming-persoonsgegevens/4213-procedure-datalekken-dataverwerkers
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/kennisnetwerk/juridische-ondersteuning/privacywet-en-bescherming-persoonsgegevens/4213-procedure-datalekken-dataverwerkers
http://www.one.com/nl/info/privacy-beleid
http://www.one.com/nl/info/privacy-beleid
https://www.admiraalkruys.nl/cookiewet/
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Wijzigingen privacybeleid 
Scouting Admiraal Kruys Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen 
in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, 
zodat je de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of 
raadplegen via www.admiraalkruys.nl/privacy. 
 
Disclaimer 
De inhoud van www.admiraalkruys.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel 
Scouting Admiraal Kruys tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar 
geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting Admiraal Kruys Groep expliciet noch 
impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, 
volledig of actueel is. 
Bekijk de volledige disclaimer. 
 
Vragen 
Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan 
contact met ons op! 
 
Contactgegevens 
Scouting Admiraal Kruys Groep 
Schout Doddestraat 9a 
7671 GT Vriezenveen 

http://www.admiraalkruys.nl/privacy
https://www.admiraalkruys.nl/disclaimer

