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Privacyverklaring 13 september 2021 
 
Dit is de privacyverklaring van Nederlandse Minigolf Bond gevestigd te Noordhoef 99, 2804 SE Gouda 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40122035, hierna te 
noemen: `de NMB`.  
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig 
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet 
hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding 
van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: 
BONDSBUREAU@MINIGOLFBOND.NL 
 
Wij verzamelen, bewerken en bewaren alleen die persoonsgegevens die voor de dienstverlening aan 
de leden of de relatie (sponsors, medewerkers NMB, bedrijven) van belang zijn. Wij richten onze 
werkprocessen waarbij persoonsgegevens worden verzameld, bewerkt of bewaard zo in dat helder is 
welke gegevens worden gebruikt, door wie en met welk doel. Verwerking van uw persoonsgegevens is 
beperkt tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
Medewerkers die niet bij dat specifieke werkproces betrokken zijn hebben geen toegang tot die 
gegevens. Onze medewerkers zijn geschoold in het op correcte wijze omgaan met de te verwerken 
gegevens. Zij kennen en onderschrijven onze privacyverklaring en de 10 Gedragsregels die vanuit de 
AVG zijn opgesteld en handelen ernaar. 
 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke 
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens 
eventueel van ons ontvangen.  
 
Doel  Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 

 
     
Onderzoeken of u lid 
kan worden  
 
En  
 
Het uitvoeren van de 
lidmaatschapsover-
eenkomst. 

LEDENBESTAND 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Postcode  
• Stamvereniging 
• Competitievereniging 
• Type lidmaatschap 
• Leeftijdscategorie 
• Functie in vereniging 
• Scheidsrechter 
• Erelid NMB 
• Bondslid sinds 
• Bondslidnummer 

 

Uitvoering van de 
overeenkomst  

Als u lid wordt 
gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst. 
Bewaartermijn: op 1 
februari, 2-3 jaar na 
beëindiging van 
lidmaatschap. 
Indien u geen lid 
wordt, worden uw 
gegevens zo snel als 
mogelijk verwijderd, 
binnen 6 maanden na 
ontvangst 
aanmelding. 

Gemaakt door 
medewerker 
Bondsbureau 
 
NMB-
secretaris, 
topsport-
coördinator, 
Penning-
meester 
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Aanmaken 
spelerspassen 

UIT LEDENBESTAND 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Type lidmaatschap 
• Leeftijdscategorie 
• Scheidsrechter 
• Bondslidnummer 

 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

De ledenpas wordt 
jaarlijks vernieuwd. 
 
De bewaartermijn van 
dit bestand is 1 jaar. 

NMB-
secretaris 

Volgens 
overeenkomst met 
het NOC*NSF het 
KISS bestand 
aanbieden aan 
NOC*NSF 

UIT LEDENBESTAND 
• Geslacht 
• Postcode 
• Geboortedatum 
• Bondsingangdatum 
• Verenigingscode 
 

Uitvoering van de 
overeenkomst  

Het betreft een 
jaarlijks bestand dat 
aangeboden wordt 
aan de NOC*NSF. 
Bewaartermijn is 2 
jaar. 
 

NOC*NSF 

Statistieken voor 
EMF/WMF  

UIT LEDENBESTAND 
• Geslacht 
• Leeftijdscategorie 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Het betreft alleen 
statistieken per 
geslacht en 
leeftijdscategorie. 
Statistieken worden 
bewaard, niet 
verwijderd. 
 

• EMF/ WMF 

Communicatie met 
verenigingen 

VERENIGINGENBESTAND 
• Verenigingsnummer 
• Naam vereniging 
• Oprichtingsdatum 
• Ophefdatum 
• KvK nummer  
• Baan adres 
• Baan postcode 
• Baan woonplaats 
• Telefoonnummer 

vereniging 
• E-mailadres vereniging 
• E-mailadres secretaris 
• E-mailadres 

wedstrijdleider 
 
 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Het streven is dat in 
dit bestand geen 
persoonsgegevens 
staan. 
 
Verenigingen worden 
binnen 1 jaar na 
opzeggings-
ingangsdatum 
verwijderd uit dit 
bestand 

NMB-
secretaris 

Archief NMB  ALV- EN 
BESTUURSVERGADERING
STUKKEN 
Agenda’s 
Stukken bij de agenda 
Notulen 
Actielijsten 
Presentielijst 
Inkomende en uitgaande 
stukken 
Ledenarchief 
 
 

Wettelijk  
 
Ledenarchief: 
Gerechtvaardigd 
belang 

Deze documenten 
worden onbeperkt 
digitaal en fysiek 
bewaard. 

Medewerker 
Bondsbureau 
NMB-
secretaris 
 
Publicatie op 
NMB-website 
van ALV 
gerelateerde 
documenten 
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Wanneer wettelijk 
een VOG vereist is 
voor het uitvoeren 
van de functie bij de 
NMB 
 
 

FUNCTIONARISSEN VOG 
BESTAND 
• Voornaam 
• Achternaam 
• VOG-document 
 

Gerechtvaardigd 
belang 

1 jaar na beëindiging 
van de functie, of bij 
intrekking van de 
toestemming. 
 

NMB-
secretaris 

Spelersbestand voor 
Bangolf Arena en 
Bangolf Arena Online 

UIT LEDENBESTAND 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Geslacht 
• Geboortejaar (BAO) 
• Leeftijdscategorie (BA) 
• Stamvereniging 
• Bondslidnummer 

Uitvoering van de 
overeenkomst 
 
Gerechtvaardigd 
belang 

Uit het ledenbestand 
wordt het Bangolf 
Arena of Bangolf 
Arena Online bestand 
opgebouwd, die 
beschikbaar is voor 
diegenen die met BA-
toernooien opzetten. 
Dit bestand is actueel. 
Als leden verwijderd 
worden uit het 
ledenbestand 
verdwijnt het lid uit 
het BA- of BAO-
bestand. 
Bewaartermijn is 2 
jaar. 
 
 

Gemaakt door 
medewerker 
Bondsbureau 
 
NMB-
Topsport- 
Coördinator 
 
Internationaal: 
partijen die 
met Bangolf 
Arena (Online) 
toernooien 
administreren 

Het maken en 
publiceren van 
Kaderlijst 
 

KADERLIJST 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Niveau kader 

 
 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Jaarlijkse lijst, 
schoning na 2 jaar 

NMB 
topsport-
coördinator 
 
Leden NMB 

Communicatie met 
kaderspelers, 
vastleggen 
kledingmaat 
kaderspelers 
Boeken van reizen en 
onderkomen bij 
internationale 
toernooien:  
Alleen de voor de reis 
noodzakelijke 
gegevens worden 
vastgelegd 

KADERLID BESTAND 
• Bondslidnummer 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Geboortedatum 
• Adres 
• Postcode 
• Woonplaats 
• Kopie (deel van) 

identiteitsdocumenten 
• E-mailadres 
• Telefoonnummer 
• Kledingmaat 

 

Gerechtvaardigd 
belang 
 
 

Gedurende het 
kaderlidmaatschap 
 

NMB 
topsport-
coördinator 
 
Reisorganisatie 
Verhuurder 
van 
onderkomen 
 
Inschrijven 
voor 
internationale 
wedstrijden en 
kampioen-
schappen 
 
 

Het maken en 
publiceren van 
ranglijsten 
 

WMF RANGLIJST 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Geboortejaar 
• Land 
• Punten 

Gerechtvaardigd 
belang 

Onbeperkt 
 

NMB 
topsport-
coördinator 
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Uitslagen publiceren 
en verslaan van 
wedstrijden 
georganiseerd door 
de NMB of van 
wedstrijden van 
verenigingen die 
staan op de NMB-
wedstrijdkalender 

UITSLAGEN TOERNOOIEN 
NMB  
• Bondslidnummer 
• Soort toernooi 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Categorie 
• Stamvereniging 
• Slagen per baan 
• Totaalscore per ronde 
• Totaalscore wedstrijd 
• Gemiddeldes 
• Waarschuwingen 
• Straffen 
• Positie 
• Verslag over deze 

wedstrijd 
• Prestatie benoemd in het 

Jaarverslag NMB 
 

Uitvoering 
overeenkomst, 
Gerechtvaardigd 
belang 

Dit bestand wordt 
gemaakt in Excel of 
BA, en gepubliceerd 
op de website van de 
Bond. Dit bestand 
wordt na een jaar 
gearchiveerd, niet 
verwijderd. 

NMB -
Topsport-
coördinator  

(Herkenbare) 
beeltenissen van 
personen publiceren 

BEELTENISSEN BESTAND 
• Beeltenis 
• Bondslidnummer (opt) 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Goedkeuring persoon 

gebruik beeltenissen 
• Datum intrekking 

toestemming 

Herkenbare 
beeltenissen: 
toestemming 
 
Onherkenbare en 
overige beelte- 
nissen van de 
wedstrijden: 
Gerechtvaardigd 
belang 

De toestemming kan 
weer worden 
ingetrokken. Daarmee 
vervalt de 
toestemming om 
opnieuw gebruik te 
maken van betrokken 
persoonsgegevens 
door de NMB voor dit 
doel. 
 
Geen bewaartermijn 
 

NMB-
Topsport-
coördinator 
 
NMB- PR- 
Functionaris 

Verslag wedstrijden 
publiceren 

VERSLAG 
Verslag van door de NMB 
of districten 
georganiseerde 
wedstrijden 
 

Verslagen met 
persoonsgege-
vens van de door 
de Bond 
georganiseerde 
wedstrijden: 
Gerechtvaardigd 
belang 
 

Geen bewaartermijn NMB- 
Topsport- 
Coördinator 
 
NMB-PR-
functionaris 

Het organiseren van 
opleidingen/ 
trainingen/cursussen 

TRAINING/CURSUS 
BESTAND 
• Voornaam 
• Achternaam 
• E-mailadres 
• Naam cursus 
• Resultaat cursus 
 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Onbeperkte 
bewaartermijn. 

NMB-
Topsport-
coördinator 

Het verrichten en 
laten versturen van 
aankopen 

AANKOOPBESTAND 
• Voornaam 
• Achternaam 

Toestemming Toestemming wordt 
per aankoop 
geregeld.  

NMB penning- 
meester 
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• Adres 
• Postcode 
• Woonplaats 
• E-mailadres 
• Telefoonnummer 
• IBANnummer 
• Naam bij IBANnummer 

 

 
Bij herhaalde 
aankopen tot 
opzegging door 
betrokken persoon. 
 
Bewaartermijn 7 jaar 
(Na goedkeuring van 
de financiële stukken 
van het voorgaande 
jaar) 
 
 

Vastleggen 
leveranciersgegevens 

LEVERANCIERSBESTAND 
Naam leverancier 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoon 
E-mailadres/website 
Soort 
 
 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

2 jaar na beëindiging 
relatie 

NMB-penning- 
meester 

Vergoeden onkosten 
functionarissen NMB 

BETAALGEGEVENS LEDEN 
• Voornaam 
• Achternaam 
• IBANnummer lid 
• Naam banknummer 

 

Uitvoering van de 
overeenkomst 
 
 

Toestemming wordt 
door penningmeester 
als van toepassing 
geregeld. Bij 
intrekking van de 
toestemming of 
opzeggen 
lidmaatschap worden 
de gegevens 
verwijderd. 
 

NMB-penning-
meester 

Factureren 
verenigingen 

FACTUURBESTAND 
• Verenigingsnummer 
• Naam vereniging 
• E-mailadres vereniging 
UIT LEDENBESTAND 
• Stamvereniging 
• Competitievereniging 
• Type lidmaatschap 
• Leeftijdscategorie 
UIT UITSLAGEN NMB 
• Soort toernooi 
• Aantal keren meegedaan 

per vereniging 
ANDERE FEES 
• Cours approval fee 
• Overige fee 
 
 
 

Uitvoering van de 
overeenkomst. 
Het kan zijn dat 
dit bestand 
persoons-
gegevens bevat. 
 
Wettelijke 
verplichting 

Bewaartermijn 7 jaar 
(na goedkeuring van 
de financiële stukken 
van het voorgaande 
jaar) 

NMB-penning-
meester 

Betalingsverkeer BANKPAKKET 
• IBANnummer lid 

Uitvoering van de 
overeenkomst, 

Bewaartermijn 7 jaar 
(Na goedkeuring van 

NMB-penning-
meester 
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• Naam bij IBANnummer 
• Omschrijving 
• Boekingsdatum 

transactie 
• Bedrag 
• Valuta 
• Nota’s en facturen 
 
 

 
Wettelijke 
verplichting 

de financiële stukken 
van het voorgaande 
jaar) 

Boekhouding en 
financiële stukken 

BOEKINGSGEGEVENS 
• Referentie 
• Grootboeknummer 
• Omschrijving 
• Bedrag 
• Debet/ credit 
• Valuta 
• Nota’s en facturen 
• Jaarstukken 
• Verslag financiële 

commissie 
 

Uitvoering van de 
overeenkomst 
 
Wettelijke 
verplichting 

Bewaartermijn 7 jaar 
(Na goedkeuring van 
de financiële stukken 
van het voorgaande 
jaar) 

NMB-penning-
meester 

Presentatiegids BEELDMATERIAAL 
• Herkenbare Beeltenis 
• Bondslidnummer (opt) 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Goedkeuring persoon 

voor het gebruik van de 
beeltenissen 

• Datum intrekking 
toestemming 

 

Toestemming van 
personen waarvan 
beeldmateriaal 
wordt getoond. 
 
Niet herkenbaar: 
Gerechtvaardigd 
Belang 
 
 

Geen bewaartermijn. 
Deze gidsen worden 
eenmalig gedrukt en 
uitgedeeld 

NMB pr-
functionaris 
 
Leden 

Website/ Facebook BEELDMATERIAAL 
• Herkenbare Beeltenis 
• Bondslidnummer (opt) 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Goedkeuring persoon 

voor het gebruik van de 
beeltenissen 

• Datum intrekking 
toestemming 

 

Toestemming van 
personen waarvan 
beeldmateriaal 
wordt getoond. 
 
Niet herkenbaar: 
Gerechtvaardigd 
Belang 
 

Geen bewaartermijn.  NMB pr-
functionaris, 
Secretaris, 
Topsport-
coördinator 
 
Webhost 
 
Leden 

Sponsoren SPONSOREN PERSONEN 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• Postcode 
• Woonplaats 
• E-mailadres 
• Telefoonnummer 
 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

2 jaar na opzegging NMB pr-
functionaris 

Sponsoren/ PR en 
Marketing Contacten 
van de NMB 

SPONSOREN BEDRIJVEN 
• Naam Bedrijf 
• KvK 

Sponsoren: 
Uitvoering van de 
overeenkomst 

2 jaar na opzegging 
sponsoring of niet 
opgevolgd contact 

NMB pr-
functionaris 
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• Adres 
• Postcode 
• Woonplaats 
• E-mailadres 
• Telefoonnummer 
• Contactpersoon 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• Postcode 
• Woonplaats 
• E-mailadres 
• Telefoonnummer 

 

 
Contacten: 
Gerechtvaardigd 
Belang 
 

Cookies Zie onderstaande 
toelichting bij Cookies 
 

Toestemming Geen bewaartermijn NMB pr-
functionaris 

Gegevens van 
Functionarissen en 
Officials NMB voor 
onderlinge 
communicatie en 
voor derden 

FUNCTIONARISSEN NMB 
• Voornaam 
• Achternaam 
• E-mailadres 
• Telefoonnummer 
• AVG ondertekend 
• Cursussen 

 

Gerechtvaardigd 
belang 

Het NMB-functie e-
mailadres moet, als 
aanwezig, bij 
voorkeur gebruikt 
worden. 1 jaar na 
beëindiging van de 
functie, of bij 
intrekking van de 
toestemming. 
 
 

NMB-
voorzitter 

Het uitvoeren van het 
tuchtrecht 
 

TUCHTRECHT BESTAND 
Administratie 
tuchtrechtszaken door ISR 
in systemen van ISR 
 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

 NMB- 
voorzitter 

 
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden, en wij verstrekken geen persoonsgegevens ten 
behoeve van commerciële doeleinden van partners, relaties, andere stakeholders of derden. Zonder uw 
toestemming verstrekt de NMB uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor 
de uitvoering van de Overeenkomst die de NMB met u heeft, tenzij de NMB wettelijk verplicht is om 
uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.  
In die gevallen dat wel persoonsgegevens worden verzameld en aan derden beschikbaar worden 
gesteld, is dat uitsluitend met uw toestemming en met als doel het vereenvoudigen van de 
dienstverlening, zoals inschrijfprocedures voor deelname aan (internationale) evenementen, boeken 
van reizen of hotels in het kader van activiteiten van de NMB. 
In de bovenstaande tabel van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin 
persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
U hebt het recht de NMB te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de NMB op grond 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te 
verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. U dient 
zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Als u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de 
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NMB deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de 
NMB hebben ontvangen. 
Het verstrekken van reguliere persoonsgegevens is kosteloos. Voor het aanleveren van specifieke 
persoonsgegevens zoals met name wedstrijduitslagen kunnen administratiekosten in rekening worden 
gebracht. 
Sommige gegevens hebben historische of statistische waarde, denk aan wedstrijduitslagen, ranglijsten 
en statistieken, jaarverslagen en wedstrijdverslagen. Zodra het lidmaatschap met de vereniging en 
daarmee met de NMB is opgezegd, worden de voor het lidmaatschap benodigde gegevens gewist 
volgens de daartoe opgestelde procedure. Als gegevens van historische of statistische waarde zijn, 
bewaren we alleen die gegevens die voor de historie en statistieken van belang zijn.  
 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
De NMB treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies (door het 
maken van back-ups), ongeautoriseerde toegang (gebruikersnaam en wachtwoord), publicatie en 
onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot 
uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze 
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 
 
Minderjarigen 
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw 
ouder of voogd te overleggen. 
 
Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door 
de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om 
u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in 
gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw 
voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe 
vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. 
 
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies 
mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig als en voor zover het technisch 
noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke 
wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.  
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de 
Help-functie van uw browser.  
 
Links naar andere websites 
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op 
de websites van de NMB. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De NMB raadt u 
aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites 
te raadplegen.  
 
Wijziging van het privacy beleid 
De NMB past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites 
zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De NMB raadt u dan 
ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de NMB er alles 
aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 
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Contactgegevens 
Als NMB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt na 
het doornemen van onze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens of de 
NMB wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact 
opnemen via onderstaande contactgegevens:  
Verantwoordelijke: Marianne Groenendijk 
E-mail:   Bondsbureau@minigolfbond.nl 
Telefoonnummer: 06-23689727 
 
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
 
 
 
 
 
 


