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De basisgegevens op het Aanmeld formulier
Achternaam, voorletters, voornaam
Adres, postcode, woonplaats
Telefoonnummer, mobiel telefoon nummer, e-mailadres
Geboortedatum, geslacht
Deze informatie wordt door de leden (of ouders van minderjarige jeugdleden) bij aanmelding
verstrekt.
Ze wordt door de ledenadministrateur (m/v) ingevoerd in het ledensysteem van de vereniging.
Zonder deze gegevens kan iemand geen lid van de vereniging zijn.

Ledensysteem met de basisgegevens
Dit is een web-based applicatie en wordt centraal professioneel beheerd en beveiligd door de NTTB.
Bij aanmelding wordt in het ledensysteem de aanmelddatum van het lid vastgelegd. Een nieuw lid
krijgt verder automatisch een bondsnummer toegekend.
De ledenadministrateur kan als enige de basisgegevens in het ledensysteem van de NTTB muteren.
Toegang tot de basisgegevens (ledenlijst) hebben de bestuursleden, met een inlogcode en
wachtwoord.
De wedstrijdsecretaris heeft ook toegang en kan de competitiemodule muteren.
De secretaris muteert de bestuursleden na aan- en aftreden, waarna ze toegang krijgen resp. geen
toegang meer hebben tot het ledensysteem.

Gebruik basisgegevens
Het bestuur kan (relevante) basisgegevens met de trainers of aangewezen functionarissen voor een
goede uitoefening van hun functie delen.
Ledenadministrateur, bestuur en functionarissen zullen deze slechts mogen gebruiken ten dienste
van en voortvloeiende uit activiteiten van de vereniging.
De basisgegevens worden niet aan externe partijen verstrekt, anders dan na toestemming van
betrokkene (bijvoorbeeld bij opgave voor toernooien of aanvraag voor subsidie Jeugdsportfonds).

Bijzondere gegevens op het aanmeldformulier
* Rekeningnummer (IBAN) en tenaamstelling van de rekening
Contributiebetaling in 2x of 10x.
Het aanmeldformulier is tevens machtiging voor incassering van de contributie. Deze gegevens
worden door de ledenadministrateur incl. bondsnummer doorgegeven aan de penningmeester.
Deze verwerkt de gegevens in het bankpakket en int ermee de contributie.
De beveiliging van het bankpakket geschiedt door de bank. De toegang is beveiligd via
internetbankeren van de vereniging (nummers, pasje, reader, codes).
Bij overgang van penningmeester wordt de nieuwe bevoegd met nieuwe toegang gegevens,
en vervalt de toegang van de vorige tot de gegevens.

* De vraag “Word je beperkt door een handicap of chronische ziekte? Zo ja, welke:”.
Dit gegeven wordt door de leden (of ouders van jeugdleden) indien van toepassing verstrekt.
Het kan door de ledenadministrateur –indien in het belang van een veilige sportbeoefening- met
het bestuur (en bestuur met trainers of daartoe aangewezen functionarissen) worden gedeeld.
De informatie wordt niet in enig (leden)systeem vastgelegd.

Inzagerecht, Wijzigingsrecht
Leden hebben het recht op inzage van hun basisgegevens in het ledensysteem. Dit kan via de
ledenadministrateur. Er wordt geen andere informatie verzameld, dan bij aanmelding zelf gegeven.
Leden geven wijzigingen in de basisgegevens door aan de ledenadministrateur, die deze verwerkt in
het ledensysteem.

Bewaartermijn
Het aanmeldformulier wordt na aanmelding bewaard door de ledenadministrateur.
Na afmelding van een lid wordt het bewaard, conform de geldende termijn die de bank hanteert
voor het bewaren van incasso machtigingen (op 25-5-2018 is dit 14 maanden).
Daarna wordt het aanmeldformulier vernietigd.
De basisgegevens zijn na afmelding van het lid door de ledenadministrateur niet meer muteerbaar in
het ledensysteem van de NTTB. Ze worden in het ledensysteem apart -als afgesloten- bewaard
conform de geldende termijn die de NTTB hanteert voor de gegevens van ex-leden.

Als er iets mis gaat
Leden (en ouders van jeugdleden) kunnen bij het bestuur bezwaar maken tegen gebruik van hun
basisgegevens. Daarbij mag dit het de ledenregistratie zoals voorgeschreven door de NTTB en het
incasseren van contributies niet in de weg staan. In andere gevallen zal in goed overleg naar een
passende oplossing/actie in richting van de wens van het lid gekeken worden.

