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Privacyverklaring 

Algemeen 

SLW Maaseik hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je 

persoonsgegevens.  
 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over 
hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te 
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SLW Maaseik 

houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR).   

 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven 

in deze Privacyverklaring; 
• de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens 

welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van je persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen 
zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is 

voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je 

persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  
respecteren. 

 
 

Als SLW Maaseik zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je 

persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in 
algemenere zin, vragen heeft hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen 

kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 

Ben Van Broeckhoven, SLW Maaseik 

Karel Gesslerstraat 24, 3680 Maaseik 
Emailadres: benjamin.broeckhoven@pandora.be 

Telefoon: +32 467 06 58 72 
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Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden door SLW Maaseik verwerkt ten behoeve van de 
volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 
 Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van SLW Maaseik (uitvoering 

overeenkomst) 
 Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang) 
 Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 

 

Welke gegevens verwerken we? 

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en 

verwerken voor de volgende doelstellingen  :  
• Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 

• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer 
• Rijksregisternummer 
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, 

nationaliteit, kledingmaten 
• Registratie van lidgeld en spelersuitrusting SLW 

• Gezinssituatie: Identificatiegegevens van de ouders: naam, voornaam, 
adres, telefoonnummer, e-mail  
 

Wie verwerkt de gegevens? 

De gegevens worden verstrekt aan/verwerkt door volgende externe organisaties  
- Stad Maaseik 

- Voetbal Vlaanderen 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien 
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

 
Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij (verwerker) voor: 

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); 

• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); 
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 
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Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan 
diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  
 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om 
de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. 

 
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit 
wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of 

gerechtelijk onderzoek. 
 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier 
toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken 
worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor 

de intrekking daarvan. 
 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de 
EU. 
 

Minderjarigen 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien 
daarvoor (schriftelijke) toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

SLW Maaseik  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 

doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. SLW 
Maaseik  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar. 

Beveiliging van de gegevens 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 
 

• Alle personen die namens SLW Maaseik  van je gegevens kennis kunnen 
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

• We hebben onze ledenadministratie gecentraliseerd en maken hiervoor 

gebruik van het softwarepakket Socceronline. Hiervoor is een addendum aan 
de privacyverklaring toegevoegd (‘Addendum aan het 

inschrijvingsformulier’); 
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• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen 
(Pro Soccer Data); 

• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als 

daar aanleiding toe is; 
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen 

bij fysieke of technische incidenten; 
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming 

van persoonsgegevens; 
• Onverhoopte datalekken worden conform afgesproken procedure 

afgehandeld. 

Je rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens 

die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor 
contacteren.   
 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of 
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.  

 
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan 
jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je 

te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan 

vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.  
 
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 
Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Wijziging privacyverklaring  

SLW Maaseik  kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging 

gebeurde op 13 augustus 2021. 
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Addendum aan het inschrijvingsformulier 
 
De clubwerking maakt gebruik van Pro Soccer Data, een software voor de administratieve en sportieve 
opvolging van de speler i.c. uw kind. Hiertoe worden bepaalde persoonsgebonden gegevens 
bijgehouden die uitsluitend gebruikt worden voor 
 
1. Communicatie tussen de speler, zijn ouders of verantwoordelijken, en de club of de ploeg; 
 
2. Sportieve opvolging van de speler: prestaties, evaluaties, aanwezigheden, ploeg- en 
wedstrijdsamenstelling en statistieken; 
 
3. (in voorkomend geval) Registratie van blessures, medische opvolging van de speler bij kwetsuren of 
sportieve behandeling. Deze gegevens worden enkel door een dokter of een kinesist bijgewerkt; 
 
4. De goede werking van de club in het algemeen en meer bijzonder op het vlak van communicatie 
 
Alle communicatie die via dit platform verloopt wordt enkel en alleen gebruikt voor sportieve of voor 
clubgebonden doeleinden en geenszins voor doeleinden die niet aan de club gerelateerd zijn zoals 
commerciële e-mails, berichten allerhande enz. … De (e-mail)adressen worden dan ook niet aan derden 
doorgegeven. 
 
De gegevens worden op het platform van Pro Soccer Data opgeslagen zolang de club een abonnement 
neemt op Pro Soccer Data. De gegevens van een speler/verantwoordelijke/gebruiker worden verwijderd 
a) bij uitdrukkelijke aanvraag van de speler of diens verantwoordelijke of gebruiker binnen de 2 maand 
na aanvraag, behoudens die data die voor bepaalde doeleinden langer dient bewaard te worden 
b) binnen een termijn van één jaar na stopzetting van het abonnement op Pro Soccer Data door de club 
en dit voor alle data of vroeger bij uitdrukkelijke vraag van de club. 
 
Binnen de sportieve werking van de club vragen wij de expliciete toestemming voor: 
 
- het gebruik van fotografisch materiaal uitsluitend met bestemming binnen de club (website, Pro Soccer 
Data, Sociale media van de club, stickerboek, evenementen verbonden aan of georganiseerd door de 
club) 

O akkoord  O niet akkoord 
- bijhouden van persoonsgebonden data, uitsluitend bedoeld voor de sportieve opvolging zoals onder 
meer lengte, gewicht, vetpercentage, polsslag, blessures en behandelingen 

O akkoord  O niet akkoord 
- het registreren van de beroepscategorie van de ouders 

O akkoord  O niet akkoord 
- communicatie via e-mail en in voorkomend geval, voor sms’en 

O akkoord  O niet akkoord 
 
Gelezen en voor akkoord verklaard (datum + naam en handtekening ; speler of verantwoordelijke(n)) 
 
 
---------------------------------  --------------------------------- 
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Afspraken afgevaardigde 

De ploegafgevaardigde  
 

“Een belangrijke pion in de jeugdwerking”  
 

Hieronder trachten we bondig een toelichting te geven over de rol en de taken van de 
ploegafgevaardigden  
De ploegafgevaardigden maken integraal deel uit van de jeugdwerking van de club en 

zijn belangrijke pionnen in de totaalbegeleiding van de jeugdspelers. De 
ploegafgevaardigde is op de eerste plaats een “vertegenwoordiger van de club, 

waarbij hij aangesloten is: op het moment dat hij in functie is, geeft hij uitstraling aan 
het imago van SLW Maaseik en haar medewerkers, ouders en spelers.  

 
 

Profiel van de ploegafgevaardigde  
 
Een ploegafgevaardigde is een vrijwilliger, die op vrije basis de jeugdwerking van 

SLW Maaseik wil steunen: soms uit clubliefde, dikwijls omdat zijn/haar zoon/dochter 
deel uitmaakt van één van de jeugdploegen.  

De ploegafgevaardigde heeft een administratieve en sociale verantwoordelijkheid naar 
zijn/haar elftal, naar de ouders, naar de trainer. Voor de werking en de uitstraling van 
de club is het belangrijk dat alle ploegafgevaardigden hun rol en taak zo goed 

mogelijk uitvoeren.  
De ploegafgevaardigde heeft geen sportieve functie, want dit is de taak van de 

trainer.  
Het streefdoel van de club is om te kunnen beroep doen op twee ploegafgevaardigden 
per ploeg: zo blijft het verzekerd, dat bij afwezigheid van één van hen, er toch nog 

iemand aanwezig is.  
Vanwege het officiële karakter van zijn/haar functie naar de KBVB, is een aansluiting 

bij SLW Maaseik verplicht. Dit wordt door de gerechtigde correspondent kosteloos 
uitgevoerd bij aansluiting.  

De coördinatoren zijn de eerste aanspreekpersonen voor bijkomende inlichtingen of 
ingeval van problemen.  
Toekomstgericht zullen er per seizoen meerdere vergaderingen worden georganiseerd 

tussen de ploegafgevaardigden en de coördinatoren om het jeugdbeleid beter kenbaar 
te maken en om mogelijke suggesties voor de verbetering van de samenwerking uit te 

wisselen.  
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Indien zich problemen voordoen en/of u voor of tijdens een competitiewedstrijd 
bepaalde vragen hebt inzake de toepassing van de bondsreglementen, kan u steeds 
even telefoneren naar het Secretariaat of naar één van de jeugdcoördinatoren  

Het officiële Reglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond kan door iedereen 
ten allen tijde geraadpleegd worden: 

 
https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/bondsreglement  
 
Praktische wetenswaardigheden  

armbanden voor officials  
 

trainer: rood  
afgevaardigde thuisploeg: wit  
afgevaardigde bezoekers: zwart-geel-rood  

terreincommissaris: (clubkleuren)  
dokter: geel  

 

Soorten wedstrijdbladen  
 
digitaal: voor alle officiële wedstrijden (kampioenschap, eindronde, Beker van België 

en provinciale bekers)  
papieren wedstrijdblad: voor vriendschappelijke wedstrijden  
 

procedure bij kwetsuren:  
Wit formulier aan de speler meegeven voor de aangifte van het sportongeval. 

(secretariaat) 
De speler informeren dat hij dit formulier zo vlug mogelijk ingevuld moet 
binnenbrengen op het secretariaat (binnen de week).  

De trainer onmiddellijk op de hoogte brengen van de ernst van de kwetsuren.  
een aantal voordelen  

De ploegafgevaardigde kan door zijn functie en zijn vrijwillige inzet voor de club gratis 
alle thuis- en uitwedstrijden van zijn/haar elftal bijwonen. Bovendien kan hij/zij alle 
thuiswedstrijden van alle elftallen van de club, inclusief het eerste elftal, gratis 

bijwonen.  
Na zijn/haar officiële aansluiting bij de club en in het begin van het seizoen ontvangt 

de ploegafgevaardigde per team (competitie), een set armbanden, een waterzak met 
spons en 2 wedstrijdballen waar zij/hij zorg voor moet dragen.  

 
 
 
 
 
 

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/bondsreglement
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Taken van de ploegafgevaardigde  
 
Thuiswedstrijden  

 
Voor de wedstrijd  
Indien u niet kan aanwezig zijn, verwittigt u best vooraf de trainer en zorgt u zelf voor 

een vervanger.  
Controle van de kleedkamers: 2 flessen water per team ter beschikking stellen in 

kleedkamers.  
Controle van de wedstrijdballen en wedstrijdkledij.  
Opvang van de scheidsrechter, drank aanbieden,onkostenvergoeding betalen 

eventueel na de wedstrijd  
Indien de scheidsrechter opmerkingen geeft over de staat van het veld of andere 

zaken binnen de neutrale zone, deze in de mate van het mogelijke herstellen of 
oplossen. Identiteitskaarten van de eigen spelers ophalen, ploegopstelling vragen aan 

de trainer en wedstrijdblad invullen.  
Tegenstrevers onthalen en begeleiden naar hun kleedkamer. 
 Kleur shirts vergelijken met de eigen kledij om verwarring tijdens de wedstrijd te 

vermijden. Eveneens melden aan de scheidsrechter.  
Wedstrijdshirts uitdelen aan de spelers. Spelers bij de scheidsrechter roepen circa 10’ 

voor aanvang van de wedstrijd. Namen en rugnummers afroepen. Wisselspelers tonen 
enkel hun rugnummer.  
Wedstrijdblad steeds correct invullen. 

Zorg steeds dat de kleedkamers afgesloten zijn. De sleutel van de kleedkamer van de 
scheidsrechters bijhouden of terug hangen in de kast tegenover scheidsrechterlokaal 

in de grote gang.                                                                 
  
Tijdens de wedstrijd  :                                                                                                                                                                                                                                                     

Toezicht in en vrijhouden van de neutrale zone.                                                            
Verzorging en begeleiding van "gekwetste" speler(s). Noteren van: 

scoreverloop,vervangingen, sancties (kaarten!)                                                            
Reserve wedstrijdballen ter beschikking houden.  Steeds toestemming vragen aan de 
scheidsrechter vooraleer het veld te betreden. Eventueel bijkomende taken uitvoeren 

in samenspraak met de trainer.  
 

Tijdens de rust : 
begeleiding van de scheidsrechter en drank aanbieden. 
Indien nodig de ploegen van extra drank voorzien. 
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Na de wedstrijd : 
Kledij verzamelen en natellen: truien en broeken rechts laten, en sokken 
ontrollen.  

Eventueel extra drank voor eigen spelers aanhalen of bijvragen.  
Kleedkamers opruimen en reinigen, ook van de bezoekende ploeg en het 

poetsmateriaal terug opbergen.  
Drinkbekers (spelers), glazen en koffietassen (scheidsrechters en 
ploegafgevaardigden) verzamelen Wedstrijdblad goed nakijken of alles klopt.  

Bij ongeregeldheden een nota opmaken en bezorgen aan de coördinatie  
Identiteitskaarten teruggeven, "gekwetsten" doorsturen naar het medische team. 

Eventueel een ongevalformulier bezorgen en daarbij enige uitleg verstrekken.  
 
Op verplaatsing  

 
Verzamelen: steeds verzamelen op de parking van de terreinen aan de Sportlaan z/n 

3680 Maaseik of volgens afspraken van de trainer. 
Ten laatste 10 minuten voor het afgesproken vertrekuur aanwezig zijn.  
Voor het instappen de identiteitskaarten verzamelen (noteren wie niet in orde is en dit 

melden).  
Verantwoordelijkheid dragen voor een rustige houding van de spelersgroep tijdens de 

verplaatsing. Route afspreken met de trainer en liefst in groep rijden.  
Weten waar het terrein van de tegenstrever zich bevindt.  

 
Voor, tijdens en na de wedstrijd  
Grotendeels dezelfde taken als bij thuiswedstrijden. Toch zijn er enkele extra’s  

Inlichtingen vragen met betrekking tot drank voor eigen groep.  
Zorgen dat de kleedkamer er netjes bijligt (afval verzamelen in de daartoe voorziene 

vuilbakken, etc.)  
Hoeden voor "persoonlijke" commentaren.  
Coördineren van de terugreis.  

Nagaan of alle spelers thuis geraken.  
Verslag uitbrengen bij de coördinatoren indien zich opmerkelijke feiten hebben 

voorgedaan. 

 

Belangrijke opmerkingen  
 
Ingeval van incidenten, waarbij spelers van SLW Maaseik en/of hun ouders en 
supporters betrokken zijn, is het wenselijk om de ploegafgevaardigde van de 

thuisploeg te helpen bij het handhaven van de orde.  
Indien er geen scheidsrechter komt opdagen, moet eerst aan de bezoekende ploeg 

gevraagd worden of zij een "vervanger" kunnen leveren. Indien negatief, dient de 
thuisclub voor een aanduiding te zorgen.  



SLW  MAASEIK  VZW 
 

Terrein: Sportlaan, Maaseik 

 

Adres: Secretariaat: tel. 0472/317047 

Karel Gesslerstraat 28 Stamnummer: 06888 

3680 Maaseik BTW: 408 448 588 

 

 

   SLW  MAASEIK:  Gezelligheid, Professionaliteit en Vitaliteit 
 

Blad:5 

 

 Blad:5 

 

De sportieve begeleiding en de wedstrijd-coaching horen NIET tot de taken van de 
ploegafgevaardigden. Positieve aanmoedigingen tijdens de wedstrijden zijn wel 
wenselijk.  

Tijdens de trainingen is het wenselijk om eens contact te hebben met de spelersgroep 
en de jeugdtrainer indien de omstandigheden dit mogelijk maken. Dit bevordert de 

samenhorigheid.  
Steeds de gerechtigd correspondent inlichten wanneer er zich ernstige problemen 
hebben voorgedaan.  

 

Specifieke taken bij U6 t/m U13  
 
Wedstrijdbladen voor de wedstrijd invullen en indien thuiswedstrijd na de wedstrijd de 
score invullen en pas als de  tegenstander alles ingevuld heeft wedstrijdblad 

versturen. 
Eventueel terrein voorbereiden: doelen plaatsen en vergrendelen en potjes zetten en 

na afloop weer opbergen  
Helpen bij het omkleden en eventueel veters helpen strikken.  
Water en drankbekertjes of drinkbussen klaar zetten.  

Trainingsvestjes helpen aantrekken na invalbeurten.  
Tijdens de wedstrijd: spelers rustig houden langs het terrein.  

Toezicht houden tijdens het "douchen".  
Opruimen van de kleedkamer.  
Nakijken of de spelertjes na de wedstrijdjes hun juiste kledij aantrekken.  

Erop wijzen om de omgeving netjes te houden: geen blikjes of andere afval laten 
rondslingeren. Wij ruimen samen netjes op!!!  

 

Taken op vrijwillige basis  
 
De spelerslijst bij regelmaat nakijken en eventuele wijzigingen aan de 

jeugdcoördinator mededelen.  
Medewerking tijdens tornooien en andere evenementen, georganiseerd door de 

jeugdopleiding.  

 

Aandachtspunten kleedkamers  
 
De ploegafgevaardigde, die na afloop van de wedstrijden als laatste de kleedkamers 
verlaat, doet nog een snelle controle van de kleedkamers (douchekranen sluiten, 
lichten doven) en sluit alles af.  

De ploegafgevaardigde zorgt voor orde en tucht in de kleedkamer van zijn ploeg.  
Gras en modder moeten verwijderd worden van de voetbalschoenen vóór het 

betreden van de kleedkamers. Er worden absoluut geen schoenen gereinigd in de 
douches.  
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Kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden en om te douchen. Er 
wordt niet met de bal gespeeld.  
Om voetschimmels te vermijden wordt het dragen van badslippers in de douches 

ten zeerste aangeraden.  
Afval hoort in de daartoe voorziene vuilnisemmer.  

 

Nuttige contacten 
 
Secretariaat      Bart Moonen 0472 31 70 47   bartmoonen1962@gmail.com 
 
Jeugdcoördinator Kevin Salemi 0479 18 07 65 jeugdcoordinator@slwmaaseik.be 

 
Materiaalmeester Patrick Neyens 0468 11 78 07 info@slwmaaseik.be 

 
Kantine André Kunnen 0473 48 98 96 info@slwmaaseik.be 

 
    

 


