
PRIVACYBELEID SCOUTING IJSSELGROEP ZWOLLE-ZUID  
In dit privacy beleid staat beschreven hoe Scouting IJsselgroep Zwolle-Zuid 
persoonsgegevens registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde 
onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van 
lidgegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle on- en 
offline systemen waarin persoonsgegevens voorkomen 
 
UP D A T E S  P R I V A C Y  B E L E I D  
Scouting IJsselgroep Zwolle-Zuid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te 
brengen in dit privacybeleid op elk willekeurig moment. Het verdient aanbeveling 
om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de 
hoogte bent. Met het lidmaatschap van de Scouting IJsselgroep Zwolle-Zuid gaat u 
akkoord met dit privacybeleid. Uit dit beleid kunnen geen rechten of 
aansprakelijkheden worden ontleend. 
 
C O N T A C T G E G E V E N S  
http://www.ijsselgroep.org 
Scouting IJsselgroep Zwolle-Zuid 
IJsselcentraleweg 35a 
8014BK Zwolle 
 
S C O U T S  O N L I N E  
Binnen Scouting maken we gebruik van Scouts Online als administratieve applicatie. 
Het grootste deel van de verwerkingen van persoonsgegevens vinden hier plaats. 
Scouting Nederland heeft alle afspraken omtrent Scouts Online vastgelegd in het 
Privacybeleid Scouting Nederland (https://www.scouting.nl/privacy). Binnen de 
IJsselgroep houden wij ons ook aan die afspraken. 
 

IN S C H R I J F F O R M U L I E R  L I D M A A T S C H A P  
Voor het inschrijven van jeugd en kader leden gebruiken wij het bijgevoegde 
inschrijfformulier (01_inschrijfformulier_ijsselgroep.docx) of via onze website 
(www.ijsselgroep.org). Hier vragen wij om de volgende gegevens van het lid 
(gegevens met een * zijn verplicht): 

 Voornaam*, Voorletters*, Tussenvoegsel, Achternaam* 

 Adres*, Postcode*, Woonplaats*, Land 

 Telefoon, Mobiel, E-mailadres* 

 Geslacht*, Geboortedatum* 

 Of gegevens verborgen moeten worden 

 Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1 
o Naam, Telefoon, E-mailadres 

 Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2 
o Naam, Telefoon, E-mailadres 

 Voorkeur speltak 

 Beeldmateriaal: bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waar het 
jeugd of kader lid op te zien is via: 

o Facebook pagina van Scouting IJsselgroep of van de speltak 
o Website van Scouting IJsselgroep 
o Afgesloten link die via de e-mail wordt toegestuurd 

 Eventuele opmerkingen 

 Incassogegevens 
o IBAN-nummer*, Ten name van, Handtekening 

 
Deze gegevens worden door de ledenadministratie opgeslagen binnen Scouting 
Online en worden beschermt conform het Privacybeleid Scouting Nederland. Het 
papieren inschrijfformulier wordt vernietigd nadat de gegevens zijn verwerkt in 
Scouting Online. Alleen de incassogegevens (3

e
 bladzijde) worden door de 

http://www.ijsselgroep.org/
https://www.scouting.nl/privacy
http://www.ijsselgroep.org/


ledenadministratie bewaart op papier. De gegevens van een lid worden bewaard 
gedurende het lidmaatschap bij de IJsselgroep. In het geval van overvliegen of 
uitschrijving worden de gegevens gemuteerd door de leiding van de speltak (of door 
de ledenadministratie op verzoek van de leiding), zie kader. 
 

O V E R V L I E G E N  
Wanneer een lid overvliegt van de ene speltak naar de andere speltak 
wordt dit door de leiding van oude speltak aangegeven binnen SOL. De 
gegevens en de aanvullende persoonsgegevens (wordt in volgende 
hoofdstuk toegelicht) blijven gekoppeld aan het lid. Nadat het lid is 
overgevlogen zijn deze gegevens zichtbaar voor de leiding van de nieuwe 
speltak, en niet meer zichtbaar voor de leiding van de oude speltak. 
 
U I T S C H R I J V I N G  
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. Wanneer een lid wordt uitgeschreven 
worden alle gegevens verwijderd, behalve: 
- Naam lid 
- Contactgegevens lid 
- Geboortedatum lid 
- In- en uitschrijfdatum lid 
- Bankrekening en incasso’s (tot 3 jaar na uitschrijving) 
 
Deze gegevens worden apart opgeslagen en bewaart onder de categorie 
Oudleden. Bestuursleden kunnen van alle oud leden de gegevens inzien. 
Leiding kan de oud leden van die speltak inzien. 

 
De gegevens kunnen door de volgende personen worden ingezien 
- Het lid en/of de ouder(s)/verzorger(s) van het lid 
- Alle leden van de speltak met een SOL account*  
- De leiding van het speltak van het lid (in het geval van jeugdlid) 
- Het bestuur van de IJsselgroep (waaronder de penningmeester) 
- De ledenadministratie (deze verzorgt de verwerking van de gegevens) 
 
* met de optie ‘Gegevens verbergen?’ kan worden uitgeschakeld dat de alle leden 
van de speltak met een SOL account de gegevens kunnen inzien. Wanneer deze optie 
gebruikt wordt kan leiding en bestuur de gegevens nog wel inzien. 
 
Deze personen mogen de gegevens alleen voor de volgende zaken gebruiken: 
- Voor het innen van contributie (ledenadministratie en penningmeester) 
- Verzenden van informatie aan leden over onze groep over onze activiteiten. 
Bijvoorbeeld het verzenden van informatie over een grote activiteit. 
- Om contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren 
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb 
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken 
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze 
vereniging en heb je het recht op overdracht van je gegevens. 
 



Scouting IJsselgroep Zwolle-Zuid verstrekt alleen aan derden als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 
 
IN S C H R I J F F O R M U L I E R  V O O R  A C T I V I T E I T E N  E N  K A M P E N  
Voor het organiseren van kampen en activiteiten is het noodzakelijk om te 
inventariseren wie meegaan en de financiële bijdrage te innen. Hiervoor gebruiken 
wij het bijgevoegde inschrijfformulier voor kampen ene grote activiteiten 
(02_opgave_kamp.docx). Hier vragen wij om de volgende gegevens van het lid 
(gegevens met een * zijn verplicht): 

 Naam lid* 

 Datum* 

 Machtiging om eenmalig geld af te schrijven: 
o IBAN-nummer* 
o Ten name van* 
o Handtekening* 

 
Deze gegevens worden verzameld door de stafleden van het jeugdlid en afgegeven 
aan de penningmeester van de IJsselgroep. De stafleden bewaren de namen van de 
leden die meegaan voor het organiseren van activiteiten en voor het opstellen van 
een begroting. Deze gegevens worden bewaard in de Google Drive account van de 
desbetreffende speltak. De penningmeester voert de eenmalige machtiging uit. 
Nadat de machtiging is voltooid worden de gegevens vernietigd. 
 
Je hebt het recht om je ingediende gegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
jouw persoonsgegevens door onze vereniging en heb je het recht op overdracht van 
je gegevens. 
 
Scouting IJsselgroep Zwolle-Zuid verstrekt alleen aan derden als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 
 
GE Z O N D H E I D S F O R M U L I E R  
Voor veiligheid tijdens kampen en activiteiten is het noodzakelijk om gegevens te 
hebben met betrekking tot de gezondheid van jeugd- en kaderleden. Hiervoor 
gebruiken wij het bijgevoegde inschrijfformulier voor kampen een grote activiteiten 
(03_gezondheidsformulier.docx). Hier vragen wij om de volgende gegevens van het 
lid (alle gegevens zijn verplicht): 

 Achternaam, Voornamen, Roepnaam 

 Adres ,Postcode, Woonplaats 

 Telefoonnummer 

 Geboortedatum, Geslacht 

 Lidnummer Scouting Nederland 

 Wel/niet kunnen zwemmen lid, Diploma’s 

 Verzekering 
o Zorgverzekering: Maatschappij, Polisnummer 

 Contactpersoon in geval van 
o Naam, Relatie met de deelnemer 
o Telefoonnummer, Mobiel nummer 

 Medische gegevens 
o Wel/niet speciale zorg? (zo ja, welke?) 
o Wel/niet medicijnen?  (zo ja, welke en wanneer?) 
o Wel/niet allergisch? (zo ja, waarvoor?) 
o Wel/niet dieet? (zo ja, wat?) 



 Ondertekening 
o In geval van nood, ter beoordeling van een arts, geef ik hierbij 

toestemming mijn zoon/dochter te laten opnemen en behandelen 
in een ziekenhuis, zonder mijn voorkennis, wanneer het niet 
mogelijk was tijdig contact met mij op te nemen. 

o Tevens geef ik hierbij toestemming voor het verwerken van de 
gegevens als gedeeld in dit formulier. 

 

De ingevulde formulieren worden met zorg bewaard. Tijdens het kamp/activiteit 
wordt één staflid verantwoordelijk gemaakt voor het bewaren van de 
gezondheidsformulieren. Alleen stafleden en eventuele hulpverleners mogen de 
gegevens inzien. De gegevens worden gebruikt/ingezien indien dit noodzakelijk 
wordt geacht in het belang van het lid. De formulieren worden zo snel mogelijk maar 
uiterlijk vier weken na de eind datum van de activiteit vernietigd. 
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb 
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken 
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze 
vereniging en heb je het recht op overdracht van je gegevens. 
 
Scouting IJsselgroep Zwolle-Zuid verstrekt alleen aan derden als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 
 
B I J Z O N D E R E  P E R S O O N S G E G E V E N S  
Het gezondheidsformulier is specifiek bedoeld voor kampen en activiteiten. Echter 
een aantal van deze gegevens zijn ook noodzakelijk voor de veiligheid en gezondheid 
tijdens een reguliere opkomst.  Informatie over bijvoorbeeld allergieën is belangrijk 
wanneer men een opkomst organiseert met eten.  
 
Binnen Scouting mogen volgens de wet alleen gegevens omtrent de gezondheid van 
een lid worden verzameld om op die manier een goede verzorging en behandeling te 
kunnen waarborgen bij eventuele calamiteiten. In Scouting Online kunnen deze 
bijzondere gegevens worden vastgelegd. Deze gegevens blijven gedurende het 
lidmaatschap gekoppeld aan het lid. Wij vragen om de volgende bijzondere 
persoonsgegevens van het lid: 

 Zwemdiploma 

 Medicijn gebruik 

 Allergieën 

 Dieet 

 Toestemming tot het gebruik maken van foto’s 
 
Deze gegevens kunnen worden ingezien door stafleden van de betreffende speltak 
en de ledenadministratie. Wijzingen kunnen door het lid en de ledenadministratie 
worden doorgevoerd. Wanneer het lid wordt uitgeschreven dan worden de 
gegevens verwijderd. We zullen u via nieuwsbrieven verzoeken om deze gegevens 
bij te houden. 
 
Je hebt het recht om je ingediende gegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
jouw persoonsgegevens door onze vereniging en heb je het recht op overdracht van 
je gegevens. 
 



Scouting IJsselgroep Zwolle-Zuid verstrekt alleen aan derden als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 
 
WE B S I T E  
Voor het verschaffen van informatie en om ons zichtbaar te maken in de regio 
maken wij gebruik van de website www.ijsselgroep.org. Met de website worden de 
volgende gegevens verwerkt: 

 IP-adres 

 Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

 Internetbrowser en apparaat type 

 Beelmateriaal van kampen en activiteiten 

 Contactformulier 
o Naam, Bericht, Telefoonnummer, E-mailadres 

 Verwijzing naar SOL voor het inschrijfformulier 

 Pagina afgeschermd voor stafleden (via inlog) 
o Agenda, Documenten, Materiaallijst 

 
Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Een 
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Scouting 
IJsselgroep gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen 
ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw 
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de 
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste 
bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en 
hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
 
B E E L D M A T E R I A A L  
We vinden het leuk om ouders/verzorgers te laten zien wat we doen. Hiervoor 
maken we foto's tijdens de activiteiten. Voor wat betreft het maken van foto’s 
hebben wij de volgende afspraken gemaakt: 
- Jeugdleden staan nooit alleen op foto’s 
- We maken geen close-up foto’s 
- We plaatsen nooit namen bij foto’s 
 
De meeste foto's worden gedeeld met alleen de leden van de speltak achter een 
persoonlijke link of achter de inlog code van de website. En zijn daarmee alleen 
toegankelijk voor de betreffende groep. 
 
Op het Facebookkanaal en de website van de IJsselgroep Zwolle-Zuid worden 
regelmatig foto’s geplaatst die tijdens opkomsten gemaakt zijn. Deze foto’s zijn 
bedoeld om een sfeerimpressie van de opkomsten te geven. Een selectie van de 
foto’s wordt voor historische doeleinde bewaard in het archief. De leden op de 
foto’s hebben de mogelijkheid om aan te geven dat deze niet mogen worden 
gebruikt voor promotionele doeleinden. De IJsselgroep Zwolle-Zuid kunnen niet 
voorkomen dat geplaatste foto’s op andere sites en of facebook accounts worden 
her- gebruikt. 
 
Toestemming geven of intrekken voor het maken van beeldmateriaal kan alleen via 
een mail naar de e-mail van de betreffende speltak en de ledenadministratie. Uw 
voorkeur wordt dan in scouting online opgeslagen bij de aanvullende gegevens. 
Bezwaar tegen geplaatste foto’s kunt u via e-mail aan de uw speltak of aan de 
ledenadministratie doorgeven, de betreffende foto zal dan worden verwijderd 
 
 
 

http://www.ijsselgroep.org/


OV E R I G  
Tot slot verwerken wij nog de volgende informatie: 

 Presentielijsten 
o Speltakken houden een presentielijst bij van of kinderen wel of 

niet bij een opkomst aanwezig zijn. Dit om te kunnen controleren 
of je geen kinderen mist (veiligheid). Hier wordt alleen de 
voornaam van het kind geregistreerd en of deze wel of niet 
aanwezig is. 

 Google Drive Speltakken 
o Elke speltak en het bestuur heeft een Google Drive account waar 

alleen de leden van de speltak toegang tot hebben. Hier hebben ze 
mogelijkheid om adressenlijsten (naam, adres, email, telefoon) en 
presentielijsten te bewaren. Tevens kunnen in het bijbehorende 
Google account contactpersonen worden aangemaakt ten 
behoeve van efficiënte communicatie. 

 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in 
correspondentie en telefonisch 

 

C O M M U N I C A T I E  O V E R  P R I V A C Y B E L E I D  
De leden worden op 2 manieren geïnformeerd over het privacybeleid: 

 Bij het gereedkomen van het privacybeleid worden leden en ouders van 
leden op de hoogte gesteld van het privacybeleid door middel van een 
nieuwsbrief. Stafleden worden door middel van een presentatie op de 
daaropvolgende groepsraad op de hoogte worden gebracht 

 Bij elke nieuwe inschrijving zal er ook gewezen worden op ons privacybeleid 

 Stafleden zullen tijdens trainingen en groepsraden er aan blijven herinnerd 
worden wat de inhoud is van het privacybeleid en welke afspraken hier bij 
horen. 

 
 


