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Vereniging Scouting Rheijnewoud verwerkt persoonsgegevens. Dit document beschrijft het 
Privacybeleid van de vereniging, waarmee we u graag duidelijk en transparant willen informeren over 
wanneer en welke gegevens wij binnen de vereniging gebruiken en hoe we dit doen. 
 
Privacy statement 
In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van 
persoonsgegevens door Scouting Rheijnewoud. Op alle gegevensverwerkingsprocessen binnen 
Scouting Rheijnewoud zijn de richtlijnen van toepassing zoals beschreven in het privacybeleid en 
privacy statement van Scouting Nederland. Het volledige privacybeleid van Scouting Nederland is 
terug te vinden op: www.scouting.nl/privacy. Het privacy statement van Scouting Rheijnewoud te 
downloaden op: www.scouting-rheijnewoud.nl.  
 
Lidmaatschapsregistratie 
De lidmaatschapsregistratie verloopt via een fysiek inschrijfformulier. De teamleid(st)er van de speltak 
waar het kind bij wordt aangesloten verstrekt dit formulier aan de ouders/verzorgers bij het eerste 
contact. Deze vullen het formulier in en leveren dat in bij de teamleid(st)er. Zonodig bespreken de 
ouders/verzorgers met de teamleid(st)er belangrijke details. De teamleid(st)er geeft het ingevulde 
formulier door aan de ledenadministratie zodra ouders en kind besloten hebben het lidmaatschap te 
willen effectueren. 
Dan worden de gegevens door de ledenadministratie geregistreerd in Scouts Online (SOL) en wordt 
het inschrijfformulier vernietigd. De gegevens zijn vanaf dat moment uitsluitend terug te vinden in de 
centrale ledenadministratie Scouts Online (SOL) te benaderen via sol.scouting.nl.  
Voor meer informatie over Scouts Online (SOL) zie het privacy statement op www.scouting.nl/privacy.  
 
Mutatie van gegevens 
Een lid kan ten alle tijden zijn eigen persoonsgegevens inzien en wijzigen door in te loggen in Scouts 
Online (sol.scouting.nl) en te gaan naar de “Mijn Scouting” en dan te kiezen voor “Mijn 
basisgegevens”. Een uitzondering op deze gegevens is de geboortedatum. Deze is alleen door de 
ledenadministratie te muteren. 
 
Inzien van gegevens 
Binnen een speleenheid, kunnen leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven 
hebt dat deze gegevens geheim zijn). 
 
Gezondheidsformulieren bij activiteiten en kampen 
Scouting Rheijnewoud staat in voor een veilige speelomgeving, maar het kan gebeuren dat een arts 
geraadpleegd moet worden. Ook is het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, 
zoals een overnachting of kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over 
informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan (voedsel)allergieën of medicijngebruik. 
Voor deze gelegenheden wordt gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier/vragenlijst die per 
activiteit via een fysiek formulier dient te worden ingevuld en ingeleverd wordt bij de teamleidster door 
de ouders/verzorgers. De ingeleverde vragenlijsten worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten 
ruimte en niet digitaal geregistreerd. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van 
de betreffende speltak als genoemd op het formulier. Bij uitschrijving als lid van Scouting Rheijnewoud 
worden alle medische gegevens, inclusief gezondheidsformulier/-vragenlijst vernietigd. 
 
Relevantie en juistheid gezondheidsinformatie opkomsten 
In sommige situaties is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden op de hoogte is van 
bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën 
of medicijngebruik. Scouting Rheijnewoud wijst ouders/verzorgers bij lidmaatschapsregistratie op het 
belang van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam. Het verstrekken van de juiste 
informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger. Scouting Rheijnewoud draagt zorg voor 
een adequate bescherming van deze gegevens door ze in een afgesloten ruimte die alleen  
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toegankelijk is voor de teamleiding te bewaren en de gegevens te vernietigen zodra ze niet meer 
actueel zijn dan wel het lidmaatschap is beëindigd. 
 
Registratie activiteiten 
Voor (groeps)activiteiten en kampen wordt gebruikgemaakt van een fysieke agenda op de website 
(www.scouting-rheijnewoud.nl). In deze agenda wordt uitsluitend de namen van leden genoemd, tenzij 
aanvullende gegevens nodig zijn voor de activiteit. Inschrijving voor activiteiten gebeurt mondeling 
tijdens een opkomst of via een schriftelijke bevestiging en/of goedkeuring via e-mailverkeer door de 
geregistreerde ouder/verzorger(s) van het lid aan de leiding. Uitsluitend de teamleiding houdt bij wie 
aan welke activiteit zal deelnemen. Na de betreffende activiteit waaraan het lid heeft deelgenomen 
worden deze gegevens vernietigd. Zijn voor bepaalde activiteiten (scouting)beloningen verworven, 
zoals insignes e.d., dan zal de teamleiding dit registreren in het centrale ledenadministratiesysteem 
Scouts Online (SOL). 
 
Financiële gegevens 
Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA-machtiging in. Deze 
machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard door de 
penningmeester en machtigingsgegevens worden geregistreerd in ledenadministratiesysteem Scouts 
Online (SOL). De penningmeester van Scouting Rheijnewoud heeft inzicht in de financiële gegevens 
en verwijderd deze na afloop van het lidmaatschap als aan alle financiële verplichtingen is voldaan. 
 
Contactlijsten 
Iedere speltak heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, adresgegevens en 
telefoonnummers van leden en ouder/verzorger(s). In geval van nood kan de begeleiding ouders van 
de jeugdleden met deze lijst snel bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het 
leidingteam van de betreffende speltak en worden in een afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten 
worden na afloop van een seizoen vernietigd. 
 
Online media 
Scouting Rheijnewoud stuurt circa viermaal per jaar een e-mailnieuwsbrief naar de ouders/verzorgers 
van de leden waarin relevante verenigingsinformatie wordt gedeeld. Alle leden ontvangen deze 
nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres.  
Op www.scouting-rheijnewoud.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het 
meten van bezoekersstromen (analytics). Hierover is een melding met meer informatie beschikbaar op 
de website. 
 
Beeldmateriaal 
Scouting Rheijnewoud maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie 
van Scouting Rheijnewoud en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet 
toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Toestemming 
is altijd in te trekken.  
 
Communicatie 
Het privacybeleid van Scouting Rheijnewoud is terug te vinden via www.scouting-rheijnewoud.nl en op 
te vragen via het secretariaat via e-mailadres: info@scouting-rheijnewoud.nl. 
 
Datalekken 
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het protocol datalekken 
verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via: privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek 
heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat 
er met hun persoonsgegevens is gebeurd. 
 
 


