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Privacyverklaring K.S.O.V.A. vzw 

Koninklijke ScheidsrechtersOvereenkomst van Antwerpen vzw (kortweg K.S.O.V.A. vzw) hecht veel belang aan 

de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. Daarom doen we er alles aan om de privacy van 

onze leden te beschermen.  De verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van onze leden 

gebeurt dan ook conform de Belgische en Europese privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we 

verzamelen en hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. 

 

VERANTWOORDELIJKE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

Als K.S.O.V.A. vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze leden. 

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te 

nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: 

KONINKLIJKE SCHEIDSRECHTERSOVEREENKOMST VAN ANTWERPEN vzw 

LEESTHOF 8 BUS C001 

3290 DIEST 

 

E-mail: info@ksova.be 

GSM: +32 471 46 02 74 

 

SOORT PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN EN HUN DOELEINDEN 

Naam Voornaam Geslacht Adres Postcode 

Gemeente GSM Tel privé E-mail Geboortedatum 

Leeftijd Aansluitingsnr. Cursus Club Lidgeld 

Datum betaling Mutualiteit Opmerkingen Categorie Update 

 

In bijlage 1 vindt men de inlichtingenfiche die K.S.O.V.A. vzw gebruikt om van nieuwe leden 

persoonsgegeven te verkrijgen. Het kandidaat-lid vult deze persoonsgegevens in en bezorgt een 

getekend exemplaar hiervan aan K.S.O.V.A. vzw (info@ksova.be). Op het moment dat het kandidaat-

lid de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betaalt, worden deze persoonsgegevens geregistreerd in de 

ledenlijst. Uitzondering hierop vormen de beginnende scheidsrechter. Hun persoonsgegevens worden 

bezorgd door het Bureau Arbitrage (Antwerpen) van Voetbal Vlaanderen. Aangezien zij gedurende 

het eerste voetbalseizoen vrijgesteld zijn van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage, worden hun 

persoonsgegevens in de ledenlijst geregistreerd van zodra ze wil geuit hebben om lid te worden van 

K.S.O.V.A. en hun naam in het Sportleven verschijnt. 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

We verzamelen van onze leden hun persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, geslacht, adres, postcode, 

gemeente, geboortedatum en leeftijd. 
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De adresgegevens gebruiken we voor eventuele correspondentie met het lid. Deze gegevens worden ofwel 

aangeleverd door het Bureau Arbitrage Antwerpen (Voetbal Vlaanderen) of door het lid zelf. 

Daarnaast raadplegen we op het Extranet E-kickoff het geboortedatum van het lid, waaruit we de leeftijd van het 

lid kunnen afleiden. De leeftijd van het lid is belangrijk om te weten of hij/zij al dan niet mag deelnemen aan de 

voetbalwedstrijden georganiseerd door onze scheidsrechtersvereniging. Het is namelijk zo dat iedereen die de 

leeftijd van 15 jaar bereikt heeft officieel scheidsrechter kan worden. Pas vanaf de leeftijd van 16 jaar mag het lid 

aan voetbalwedstrijden georganiseerd door onze scheidsrechtersvereniging deelnemen. Deze 

leeftijdsvoorwaarde heeft te maken met het verzekeringstechnisch aspect. 

CONTACTGEGEVENS 

Naast de adresgegevens ontvangen we ook de contactgegevens zoals het e-mailadres, het telefoonnummer en 

het GSM-nummer van het Bureau Arbitrage Antwerpen (Voetbal Vlaanderen). Deze gegevens zijn nodig om met 

het lid te kunnen communiceren. Indien deze gegevens niet worden aangeleverd, vragen we deze op bij het lid 

zelf. 

Onze leden zijn automatisch ingeschreven voor onze mailings- en SMS-dienst. Zo ontvangen zij relevante 

informatie met betrekking tot onze scheidsrechtersvereniging, zoals uitnodigingen op activiteiten, KSOVA 

Nieuwsflash (maandelijkse nieuws en updates), tornooiaanvragen en andere praktische informatie. 

K.B.V.B.1 GEGEVENS 

We nemen ook nog een aantal scheidsrechtersgerelateerde gegevens over van het Extranet E-kickoff zoals het 

aansluitingsnummer van het lid en de club waarbij hij/zij is aangesloten. We houden ook bij wanneer het lid 

begonnen is als scheidsrechter. 

LIDMAATSCHAPSGEGEVENS 

Finaal houden bij hoeveel lidgeld er betaald werd (cash of giraal) en wat de datum van betaling was. Deze 

gegevens hebben we nodig voor onze financiën, alsook dienen deze gegevens ingevuld te worden op het 

formulier gericht aan de mutualiteit, met als doel een (gedeeltelijke) terugbetaling van de lidmaatschapsbijdrage 

door de mutualiteit. Voor een vlotte terugbetaling van het ziekenfonds vragen we aan het lid om de naam van zijn 

mutualiteit door te geven en houden we deze naam ook bij. Op die manier garanderen we een vlotte service 

wanneer het lid het volgende jaar opnieuw zijn/haar lidgeld betaalt. 

 

VERSTREKKING AAN DERDEN 

De gegevens die onze leden aan ons toevertrouwen, kunnen wij aan derde partijen verstrekken 

indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en tenzij dit 

wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Hieronder volgt een lijst van derden waaraan we de persoonsgegeven van onze leden doorgeven 

zonder toestemming van de leden: 

• Stad Antwerpen:   in kader van het verkrijgen van de subsidies 

• K.B.V.B./Voetbal Vlaanderen:  in kader van de verdeling van de scheidsrechterskaarten 

• Verzekeringsmaatschappij: in kader van de verzekering van onze leden 

• Laposta.nl:   in kader van de maandelijkse nieuwsbrieven 
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Verder kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien de leden ons hier toestemming voor 

geven. Ze hebben het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet 

aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

 

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

De lijst van de leden K.S.O.V.A. vzw wordt officieel bijgehouden op de maatschappelijke zetel te Leesthof 8 bus 

C001, 3290 Diest. Deze ledenlijst is digitaal opgeslagen op Dropbox en is dubbel beveiligd met een complex 

wachtwoord: één wachtwoord voor Dropbox en één wachtwoord voor de ledenlijst (Excel-bestand).  

Op vraag van de overheidsdiensten kan deze ledenlijst steeds afgedrukt worden en voorgelegd worden. Een 

afgeprinte versie van de ledenlijst trachten we zoveel mogelijk te vermijden. 

Enkel de leden van het Bestuursorgaan van K.S.O.V.A. vzw hebben toegang tot de ledenlijst. 

Het KSOVA Secretariaat verbindt zich ertoe erover te waken dat wanneer zij e-mails verstuur naar haar leden, 

dat alle betrokkenen steeds in BCC (Blind Carbon Copy) worden geplaatst zodat de leden elkaars  

e-mailadressen niet kunnen raadplegen. 

 

BEWAARTERMIJN VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

We houden de persoonsgegevens (persoonlijke gegevens, contactgegevens, K.B.V.B. gegevens, 

lidmaatschapsgegevens) van onze leden bij zolang ze de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betalen en bijgevolg 

lid zijn van K.S.O.V.A. vzw. 

Indien het lid geen jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betaalt tegen ten laatste 31 augustus van het lopende jaar, 

wordt hij/zij volgens de statuten van K.S.O.V.A. vzw (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) gezien als 

ontslagnemend. In dat geval zal K.S.O.V.A. gedurende 3 jaar vanaf het datum van ontslag, zijnde 31 augustus 

van het lopende jaar, de persoonsgegevens van dat ontslagnemend lid bewaren. 

 

UW RECHTEN 

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op: 

a) Informatie: met deze privacyverklaring brengen we u op de hoogte van de verwerking van 

   uw persoonsgegevens 

b) Inzage:  u heeft het recht op toegang en inzage tot de gegevens die we van u beschikken 

c) Correctie: u heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen als deze niet correct en/of 

   niet volledig zijn 

d) Schrapping: u heeft het recht om uw gegevens te laten schrappen, voor zover deze gegevens 

   niet noodzakelijk zijn voor onze ledenadministratie 

e) Verzet:  u heeft het recht om u te verzetten tegen het ontvangen van e-mails en SMS’en 

   door het KSOVA Secretariaat 

Het aanvragen van bovenvermelde verzoeken dient steeds aan de verantwoordelijke van de verwerking van de 

persoonsgegevens gebeuren, ofwel per post (K.S.O.V.A. vzw, Leesthof 8 bus C001, 3290 Diest) of  

per e-mail (info@ksova.be). Alle andere verzoeken worden niet beantwoord. 
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Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovenvermelde verzoeken. 

De legitimatie gebeurt op basis van de identiteitskaart, het rijbewijs of eender ander officieel document 

uitgegeven door de Belgische overheid. Indien de verzoeker geen legitimatie kan voorleggen op vraag van de 

verwerker, zal het verzoek niet worden beantwoord. 

 

KLACHT BIJ DE BELGISCHE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT 

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hierover 

onmiddellijk contact met ons op te nemen.  

Daarnaast kan u zich vanaf 25 mei 2018 wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, opgericht 

met de wet van 3 december 2017 - Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgesteld op 25 mei 2018 te Antwerpen, 

Aangepast op 6 oktober 2021 te Diest, 

 

Jiri Bergs | Voorzitter – Penningmeester – Verantwoordelijke peterschappen | jiri.bergs@ksova.be 

K.S.O.V.A. vzw | Leesthof 8 bus C001 | 3290 Diest | Stamnummer KBVB/VFV: 1773 | www.ksova.be 
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BIJLAGE 1: INLICHTINGENFICHE KSOVA-LID 

Leden van K.S.O.V.A. vzw worden gevraagd om deze inlichtingenfiche ingevuld en getekend terug te sturen. 

Hiermee gaan ze akkoord met de verwerking van hun persoonsgegevens. 

 


