
Aanmeldingsformulier Lidmaatschap  
pupkoper Schipperkes Vrienden Nederland 

 
Met het onderstaand formulier kunnen pupkopers uit Nederland zich aanmelden voor een 
gratis lidmaatschap voor het lopende kalenderjaar om kennis te maken met onze vereniging. Graag ook 
vermelden bij welke fokker u uw pup gekocht heeft. We zien u en uw Schipperke graag bij een van onze 
activiteiten. 

Man/vrouw:  

Voornaam:  

Voorletters:  

Achternaam:  

Geboortedatum:  

Straat:  

Huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Land:  

Tel.nr.:  

Email adres:  

Nummer bank-giro:  

Naam Pup:  

Geboortedatum pup:  

Pup gekocht bij:  

 
U kunt dit formulier opsturen naar de secretaris per post of per email/emailadres:  
Dhr. C.A. Horde 
Van Heemskerckstraat 7 
4671 RE Dinteloord 
Of naar: 
secretaris@schipperkesvriendennederland.nl 
Bij sturen gaat u akkoord met de privacy verklaring. 
 

Opgenomen in de ledenadministratie d.d.: 
(in te vullen door de secretaris) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

K.v.K nummer 67360661 
Lid Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland 
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PRIVACY VERKLARING 
Het Bestuur (wij) van de vereniging Schipperkes Vrienden Nederland is zich er van bewust dat u 
vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te 
beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website 
gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring 
verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. 
Wanneer u zich aanmeldt voor het lidmaatschap van onze vereniging, vragen we u om 
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om het lidmaatschap in te 
kunnen voeren. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zijnde lidmaatschap van de vereniging. Wat 
bekend is van u: voornaam, achternaam, adres, telefoon, email adres, geslacht. Optioneel 
geboortedatum en bankrekeningnummer. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers 
van een derde partij. 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die 
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de 
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw 
verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op computers van bestuursleden. 
De bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 
Identiteit: 
Vereniging Schipperkes Vrienden Nederland 
Prinsenweg 29 
3862PV Nijkerk 
Contactpersoon privacy gerelateerde vragen: secretariaat@schipperkesvriendennederland.nl 
Doeleinden ledenadministratie: 
- Ledenregistratie (verplichting Raad van Beheer) 
- Contributie innen 
- Clubblad versturen 
- Uitnodiging ALV versturen 
- Overig nieuws/uitnodiging activiteiten tussen clubblad door versturen 
Rechtsgronden: 
Als persoonsgegevens niet verstrekt worden, kan deze persoon niet als lid ingeschreven worden 
en zal er geen stemrecht zijn in ALV, geen clubblad en geen nieuwsmeldingen tussendoor. 
Activiteiten w.o. KCM geldt voor niet leden een hogere contributie. 
Gebruik van cookies: 
De website maakt geen gebruik van cookies. 
Nieuwsbrieven/Clubblad/website: 
Voor het vermelden van leden met naam en toenaam is van te voren expliciet toestemming 
gevraagd. Dit geldt ook voor het plaatsen van foto’s. 
Op evenementen, activiteitendagen, wandelingen en KCM worden foto's genomen en eventueel 
geplaatst op website en in clubblad. Indien u dit niet wenst, dan dient u dit expliciet te vermelden 
tijdens aanmelding deelname. Indien u een foto op de website niet wenst, kunt u dit eveneens 
aangeven aan: secretariaat@schipperkesvriendennederland.nl. 
Inzage en correctie 
De betrokkene heeft het recht op inzage van de persoonsgegevens. U kunt dit aanvragen bij de 
penningmeester@schipperkesvriendennederland.nl 
Beveiliging 
De betrokkene die lid wil worden meldt zich aan via formulier op de website, die vervolgens 
gemaild wordt naar secretariaat@schipperkesvriendennederland.nl 
De gegevens worden verwerkt door de penningmeester in de ledenadministratie en in de 
boekhouding van het software programma Conscribo. Dit programma is beveiligd. Meer 
informatie over deze beveiliging kunt u vinden op https://www.conscribo.nl/security/ . Er 
wordt online gewerkt in dit programma. De autorisatie voor gebruik van dit programma is alleen 
voor de bestuursleden. 



De ledenlijst wordt ook uitgelezen van Conscribo naar Excel door bestuursleden. Vandaaruit 
worden de mailadressen opgenomen in de te verzenden mail onder BCC. De adressen worden 
hierdoor niet zichtbaar voor de leden de het mailbericht ontvangen. Ledenlijsten worden niet 
verstuurd over de mail. Bestuursleden kunnen deze gegevens zelf uit Conscribo halen, zover 
noodzakelijk is. 
Indien gegevens verloren gaan door een data lek (diefstal computers, verkeerd verzonden mail, 
etc.), worden alle betrokkenen zo snel mogelijk geïnformeerd hierover. 
Duur 
Verenigingen zijn administratieplichtig volgens de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 
(AWR). Alle persoonsgegevens en boekhoudgegevens dienen, in het kader van de 
administratieplicht, zeven jaar bewaard te worden. Dit wordt digitaal opgeslagen. Dit betekent 
dat vanaf het moment dat u zich uitgeschreven heeft als lid, uw persoonsgegevens nog 7 jaar 
bewaard blijven. 
Klachten 
Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Omdat u vindt dat een organisatie 
niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u bijvoorbeeld inzage of rectificatie 
heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Ga dan altijd 
eerst naar de organisatie zelf. 
Komt u er samen met de organisatie niet uit, dan heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt 
een privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook kunt u ervoor kiezen 
om naar de rechter te gaan. 
Ontvangers 
De ontvangers van de persoonsgegevens is secretaris waar inschrijfformulier ontvangen wordt en 
de penningmeester die de formulieren verwerkt van de vereniging. Daarnaast is het mogelijk dat 
de voorzitter en overige bestuursleden de adressen kunnen inzien en gebruiken voor het sturen 
van nieuwsberichten en clubblad. 
Derden 
De naam en adresgegevens worden voor het versturen van het Clubblad digitaal rechtstreeks in 
de portal van Editoo gezet. Dit bedrijf verzorgd het drukken en versturen van het clubblad. De 
privacy verklaring kunt u vinden op https://editoo.nl/privacy/ 
Intrekken toestemming 
Indien toestemming is gegeven voor gebruik van persoonsgegevens, kan deze ook weer 
ingetrokken worden d.m.v. verzoek aan secretariaat@schipperkesvriendennederland.nl 
Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit 
privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen: secretariaat@schipperkesvriendennederland.nl 

 


