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1. Inleiding 

In het voorliggende meerjarenbeleidsplan 2019 – 2023 geeft v.v. Olympia ‘60 haar keuzes weer: 

Wat zijn de ambities? Waar liggen de uitdagingen? Vanuit welke thema’s werken we hier gericht 

aan? In de vorm van een open brainstormsessie voor alle leden en vrijwilligers is op 12 december 

2018 geïnventariseerd welke prioriteiten zij voor Olympia ’60 zien en welke keuzes daar in hun 

optiek bij horen. Dat is gebeurd aan de hand van stellingen over de onderwerpen: Samen, 

Voetbal, Presteren, Jeugd en Sfeer.  

 

Dit beleidsplan geeft antwoord op wat Olympia ’60 belangrijk vindt en nastreeft. Concreet zijn de 

visie en de missie uiteengezet. Om te komen tot daadwerkelijke realisatie zijn aanvullend op dit 

beleidsplan per thema gerichte plannen van aanpak nodig. Op 27 maart 2019 is in een tweede 

open brainstormbijeenkomst een eerste aanzet daartoe gedaan. De uitkomst daarvan is 

bijgevoegd in bijlage 1. 

 

De komende vier jaar staat het verenigen centraal. Alle leden en betrokkenen bij Olympia ’60 

worden opgeroepen een vrijwillige bijdrage te leveren aan de vereniging. Daarmee zijn we 

samen verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van Olympia ‘60. Ontwikkelen kan alleen 

samen met gemotiveerde vrijwilligers die willen bijdragen vanuit passie voor voetbal, hun 

betrokkenheid bij Olympia ’60 en de Dongense samenleving én vanuit hun eigen expertise. 

 

 

2. Visie  

De voetbalvereniging Olympia ’60: 

 Wordt door leden, betrokkenen en de Dongens samenleving gezien en ervaren als een 

kwalitatief goede en gezellige sportvereniging waar voetbal de hoofdzaak is en blijft.  

 Is een sociale en innovatieve voetbalvereniging waar leden optimaal willen en kunnen 

bijdragen vanuit passie voor voetbal, hun betrokkenheid met Olympia ’60, de Dongense 

omgeving en vanuit hun eigen expertise. 

 

 

3. Missie 

De voetbalvereniging Olympia’60 wil verenigen vanuit passie en betrokkenheid door:  

 

A. Een zelfstandig sportplatform te zijn waar volwassenen en kinderen:  

 Op hun eigen niveau kunnen voetballen binnen de mogelijkheden van Olympia ‘60; 

 Zich thuis voelen, genieten en ontspannen met de kantine als huiskamer;  

 Zich sportief, sociaal en maatschappelijk kunnen ontwikkelen; 

 Sociale contacten kunnen onderhouden. 

 

B. Alle leden en anderen die zich betrokken voelen ruimte te bieden zich bij en voor Olympia 

‘60 in te zetten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van:  

 Het voetbal 

 De vereniging Olympia ’60 

 De Dongense samenleving. 
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4. Kaders, uitgangspunten en doelen 

 

A. Voetbal, presteren en jeugd  

1. Allemaal Olympia  

a. Alle voetballende leden kunnen gegeven de beschikbare speel-/ competitiesterkten 

bij Olympia ’60 op hun eigen niveau voetballen door deel te nemen aan trainingen en 

(KNVB competitie) wedstrijden. 

b. Voor alle senioren- en jeugdteams (spelers en kaderleden) gelden gelijke faciliteiten.  

c. Ieder lid (spelers en kaderleden) weet wat er van hem of haar wordt verwacht en wat 

zij van Olympia ‘60 mogen verwachten. 

 

2. Sportiviteit en ontwikkeling 

a. Olympia ‘60 voert een herkenbaar voetbalbeleid voor alle jeugd- en seniorenteams.  

b. Sportiviteit en ontwikkeling gelden als hoofdzaak.  

c. Het voetbalbeleid is gericht op:  

 Recreatie, ontspanning en gezelligheid 

 Prestatie  

 

3. Kansen bieden, uitdagen en stimuleren van spelers  

a. Binnen hun eigen mogelijkheden worden spelers uitgedaagd op een zo hoog mogelijk 

voetbalniveau te voetballen. 

b. Leden ontwikkelen zich binnen Olympia ‘60 tot:  

 Volwassen voetballers voor de seniorenteams en in het bijzonder voor het 1ste of 

2de elftal.  

 Enthousiaste en gedreven vrijwillige kaderleden. 

 

4. KNVB richtlijnen 

a. Olympia ’60 is als vereniging lid van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) 

en neemt deel aan door de KNVB georganiseerde/goedgekeurde competities en 

seriewedstrijden. Regie en coördinatie gebeurt door het wedstrijdsecretariaat. 

b. Jeugd en seniorenteams spelen conform de richtlijnen van de KNVB. 

 

5. Doelstellingen 

a. Senioren 

 Doelgroep: volwassenen vanaf 18 jaar 

 Olympia ’60-1 promoveert binnen 3 jaar (2019-2022) naar de 3de klasse en 

ontwikkelt zich daarna tot een stabiele 3de klasser.  

 Olympia ’60-2 is de kweekvijver voor talentvolle jeugd in de 3de klasse reserve 

 Alle overige teams zijn recreatieve teams.  

 Olympia ’60 staat naast het bestaande veteranenvoetbal open voor nieuwe 

doelgroepen en spelvormen zoals bijv. damesvoetbal en walking football. 
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b. Jeugd 

 Doelgroep: kinderen van 4 tot 18 jaar 

 Uitgangspunt is dat het 1ste team van elke leeftijdsgroep vanaf JO9 speelt op een 

zo hoog mogelijk niveau. Streefniveau is de 2de klasse. De 3de klasse geldt als 

ondergrens. Als de 3de klasse voor een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald 

seizoen niet haalbaar blijkt, wordt dit uitgangspunt voor die leeftijdsgroep in dat 

specifieke seizoen losgelaten. 

 Daarnaast geldt als uitgangspunt dat de speelsterkte van alle overige teams 

binnen dezelfde leeftijdsgroep ongeveer gelijk is. 

 Olympia ’60 staat open voor nieuwe doelgroepen en andere spelvormen. 

 De Jeugdcommissie (JC) is verantwoordelijk voor de regie, coördinatie en 

continuïteit van de gehele jeugdafdeling. De JC richt zich op de uitvoering van het 

algemeen beleid en wordt daarbij op voetbaltechnisch vlak ondersteund door de 

Technische Commissie (TC). De TC richt zich op de uitvoering van het 

voetbaltechnisch beleid zoals o.a. het jaarlijks samenstellen van alle jeugdteams, 

de bezetting van voldoende gekwalificeerde jeugdtrainers op alle jeugdteams en 

de inschrijving van alle jeugdteams in de KNVB competities in een passende 

speelsterkte. 

 

c. Inrichting en organisatie Technische Commissie in 2019 gereed 

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten, onderhouden 

(jaarlijks actualiseren) en uitvoeren van het voetbalbeleid voor:  

 Senioren 

 Jeugd 

 Medische ondersteuning (verzorging). 

 

d. Voetbalbeleid en actieplan  

Opzetten, communiceren en uitvoeren voetbalbeleid en bijbehorend actieplan in 

2019 en verder voor zowel senioren als jeugd. De volgende elementen zijn onderdeel 

van het voetbalbeleid: 

 Opleiden spelers, trainers en scheidsrechters 

 Scouten, binden en selecteren van getalenteerde spelers voor alle selectieteams 

(Olympia 1 en 2 én 1ste jeugdteams vanaf JO9) 

 Voetbaltechnische kaders en richtlijnen verbijzonderd voor trainers van: 

- Selectieteams (1ste en 2de elftal senioren, 1ste teams jeugd vanaf JO9) 

- Recreatieve teams 

- Keepers 

 Faciliteiten 

- Medische ondersteuning (verzorging) 

- Minimale grootte (verlichte) trainingsvelden 

- Materialen (o.a. ballen, doelen, pionnen/hoedjes en kleding) 
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B. Sociaal, samenwerken en sfeer 

1. Sociaal ontwikkelen 

Olympia ‘60 wordt gezien als sociaal bindmiddel met voetbal- en nevenactiviteiten. Het 

samen ondernemen van activiteiten en het gezamenlijk beleven van sportieve hoogte- en 

dieptepunten is daarbij het uitgangspunt. Net als in het gezin is ook de vereniging 

opvoedkundig bezig. Ze leert de jeugd sociale vaardigheden aan als samenwerking, 

verantwoordelijkheidsgevoel en teamspirit. Olympia ’60 vervult zo een belangrijke rol in 

het maatschappelijk leven in Dongen. 

 

2. Vrijwilligers 

a. Zoveel mogelijk leden en anderen die zich betrokken voelen bij Olympia ‘60 (jong of 

oud, man of vrouw, spelend lid of ouder) actief betrekken bij de vereniging en hen 

werkzaamheden laten verrichten die aan de capaciteiten en de beschikbare tijd van 

de persoon worden aangepast.  

b. Het waarborgen van verschillende functies binnen Olympia ‘60 door een optimale 

bezetting daarvan en inzet van gemotiveerde en deskundige vrijwilligers uit alle 

geledingen van de vereniging. 

c. In het kader van veiligheid voor alle leden geldt voor elke vrijwilliger binnen Olympia 

’60 dat deze aantoonbaar van onbesproken gedrag is. Dat moet blijken uit een 

Verklaring omtrent het Gedrag afgegeven door het ministerie van Justitie en 

Veiligheid. Het Dagelijks Bestuur (DB) is bevoegd in individuele gevallen op basis van 

een zichtbare handweging (verslaglegging overleg DB) hiervan af te wijken.  

d. Olympia ’60 heeft in lijn met artikel 25 van het Huishoudelijke Regelement (een) 

vertrouwensperso(o)n(en).  

 

3. Evenementen en activiteiten 

a. Binnen Olympia ’60 is er ruimte voor het organiseren van activiteiten naast de vaste 

evenementen die de vereniging jaarlijks organiseert. Voorbeelden zijn o.a. 

Sinterklaas, Carnaval, Mosselavond en Sparerib Spektakel.  

b. Activiteiten worden door de initiatiefnemers geregisseerd en gecoördineerd. Dat 

gebeurt aan de hand van een concreet opgezet activiteitenplan zoals opgenomen in 

de bijlage onderaan dit beleidsplan. Het Dagelijks Bestuur (DB) beslist over de 

doorgang van voorgestelde evenementen. Dat gebeurt op basis van een door de 

initiatiefnemers bij het DB aangeboden activiteitenplan  

c. De vaste jaarlijks terugkerende evenementen binnen Olympia ’60 zijn: 1. DDOO-

toernooi, 2. Indoor Soccer Jeugdtoernooi, 3. Kaderavond, 4. Allemaal Olympia en 5. 

Weekendkamp  

d. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor organisatie van de Kaderavond en 

Allemaal Olympia. De Jeugdcommissie staat aan de lat voor de organisatie van het 

Indoor Soccer Jeugdtoernooi en het Weekendkamp. Daarnaast heeft de 

Jeugdcommissie samen met een afvaardiging van v.v. Dongen, DVVC en ONI zitting in 

de DDOO-commissie die het jaarlijkse DDOO-toernooi organiseert. 
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4. Doelstellingen 

a. Sociaal ontwikkelen 

 Olympia ’60 schenkt aandacht aan een veelzijdige vorming van de spelers en de 

begeleiding van ouders, trainers, leiders, supporters en vrijwilligers. 

Gestimuleerd wordt: 

- Het ontwikkelen van een sportieve houding in de breedste zin van het woord. 

- Het bevorderen van het vermogen om samen te werken als team of 

vereniging om een doel te bereiken. 

- Het omgaan met en respecteren van verschillen. 

- Het versterken van het incassering- en acceptatievermogen. 

 

 Een aantal normen en waarden worden vertaald in concrete gedragsregels. 

Olympia ’60: 

- Accepteert geen lichamelijk of verbaal geweld, uitingen van discriminatie, 

onsportiviteit of ander wangedrag. 

- Streeft naar discipline en sportiviteit op en naast het veld. 

- Heeft voorbeeldgedrag van vrijwilligers en ouders hoog in het vaandel staan. 

- Accepteert niet het gebruik van drugs. 

- Houdt zich aan het landelijke rookbeleid. Het roken van tabak of de e-sigaret 

is niet toegestaan op en langs de velden, in de kantine en in de 

kleedaccommodatie. Binnen de landelijk geldende beleidskaders is roken bij 

alleen toegestaan op het daarvoor bestemde terras naast de kantine. 

- Schenkt alcohol uitsluitend in de kantine aan meerderjarigen. Dat gebeurt op 

trainingsavonden na 20.00 uur en op wedstrijddagen na 13.00 uur. Het 

nuttigen van consumpties in de kleedruimten is niet toegestaan. 

 

b. Vrijwilligers; passie, betrokkenheid en continuïteit 

 In 2021 is het vanzelfsprekend dat je als lid van Olympia ‘60 ook vrijwilligerswerk 

doet. Vrijwillig is echter niet vrijblijvend.  

 In 2019 is een voor Olympia ’60 op maat gesneden vrijwilligersbeleid gereed. 

 Met het vrijwilligersbeleid verenigen we Olympia ’60 verder en wordt de 

saamhorigheid verder versterkt.  

 In 2019 is inzichtelijk voor welke werkzaamheden en taken vrijwilligers benodigd 

zijn. 

 

C. Organisatie 

1. Duidelijkheid en structuur 

In dit thema gaat het over de interne- en externe organisatie die ervoor moet zorgen dat 

alle leden van de vereniging weten wat er van ze wordt verwacht, op de hoogte zijn van 

de verenigingsfuncties en weten hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan Olympia ‘60. 

 

2. Doelstellingen 

 Olympia ‘60 wordt geleid door een krachtig bestuur en een duidelijke 

organisatiestructuur gericht op de toekomst. Dit alles met inzet van gemotiveerde en 

betrokken leden/vrijwilligers.  

 Bestuur en commissies zijn in 2019 ingericht en voldoende bemenst. 
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 Alle commissies, vrijwilligers en leden van de vereniging weten:  

- Wat er van ze wordt verwacht en wat zij van Olympia ’60 mogen verwachten 

- Hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het verenigen binnen Olympia ‘60. 

 

D. Facilitaire zaken 

1. Accommodatie  

a. De opstallen (kantine en kleedaccommodatie) en toebehoren (o.a. hekwerk, doelen, 

scorebord en veldverlichting) op Sportpark Crispijn zijn eigendom van Olympia ’60. 

b. De wedstrijd- en trainingsvelden zijn eigendom van de gemeente Dongen en worden 

door Olympia ’60 gehuurd.  

 

2. Voetbalvelden 

Olympia ’60 beschikt met het Hoofdveld, het Hertog Jan veld en de Oefenhoek over een 

drietal verlichte voetbalvelden.  

a. Het Hoofdveld dient uitsluitend als wedstrijdveld.  

b. Het B-veld, Hertog Jan veld en de Oefenhoek kunnen voor zowel wedstrijd- als 

trainingsdoelen worden gebruikt. 

c. Het B-veld wordt zo spoedig mogelijk (intentie in het najaar 2019) voorzien van 

veldverlichting. 

 

3. Materialen 

a. Alle voetbalmaterialen (o.a. ballen, wedstrijdkleding en doelen) zijn eigendom van 

Olympia ’60. Deze kunnen door de teams (spelers en kaderleden) worden gebruikt. 

b. Uitgangspunt is dat door alle leden en vrijwilligers zorgvuldig en zuinig met 

materialen wordt omgegaan.  

c. In geval van verlies of beschadiging door onzorgvuldig gebruik en beheer van door 

Olympia ’60 beschikbaar gestelde materialen zoals bijv. kleding, kunnen de kosten 

daarvan worden doorbelast aan de betreffende leden of vrijwilligers.  

 

4. Doelstellingen 

a. Inrichting en organisatie Facilitaire commissie in 2019 gereed 

De Facilitaire Commissie is verantwoordelijk voor:  

 De beschikbaarheid, het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van alle 

eigendommen van Olympia ’60  

 Coördinatie van:  

- Tijdige en volledige uitgifte en inname materialen op trainings- en 

wedstrijddagen. 

- Het belijnen van de voetbalvelden. 

- Contacten met de Gemeente Dongen over tijdig onderhoud en vernieuwing 

van de door Olympia ’60 gehuurde velden op sportpark Crispijn en Hertog 

Jan 

- Afgelastingen van trainingen en wedstrijden en communicatie daarover 

(eventueel in afstemming met de Gemeente Dongen). 
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b. Meerjarig onderhoudsplan in 2019 gereed 

 Binnen de financiële kaders opzetten en uitvoeren meerjarig onderhoudsplan 

 Jaarlijks actualiseren opzet meerjarig onderhoudsplan. 

 

c. Kleedaccommodatie in 2019 gereed 

 Sloop bestaande en nieuwbouw kleedaccommodatie in september 2019 gereed.  

 

d. Hertog Jan veld in 2019 toegevoegd aan Sportpark Crispijn 

Het huidige openbare voetbalveld Hertog Jan fungeert niet meer als openbaar 

terrein 

 

e. Voetbalvelden 
 In 2019 voldoet het Hoofdveld, B-veld en Hertog Jan aantoonbaar aan de eisen 

die de KNVB stelt aan wedstrijdvelden voor amateurclubs voor wat betreft: 
- De staat en omvang van de velden 
- De aanwezigheid (alle velden) en de kwaliteit van de veldverlichting 

 Alle velden zijn steeds goed en op tijd door de gemeente Dongen onderhouden  
 

 

E. Financiële zaken 

 

1. Formele inrichting Olympia ‘60 

Olympia’60 bestaat uit drie entiteiten, namelijk:  
1) v.v. Olympia’60 voor de uitoefening van de sport  
2) Stichting Kantinebeheer voor de exploitatie van de kantine 
3) Stichting Beheer Olympia Complex voor het beheer van de accommodatie zoals o.a. 

gebouwen (kantine en kleedaccommodatie)  
 

2. Doelstellingen, kaders en uitgangspunten 

Olympia ’60 is en blijft een financieel gezonde voetbalvereniging. Belangrijkste 

beleidskader is dat Olympia ’60 altijd een positief resultaat heeft met een maximum van 

5% van de inkomsten.  

 

a. v.v. Olympia ‘60 

 Betaalde krachten 
- Hoofdtrainer selectie 1ste en 2de elftal senioren 
- Medische verzorging 
- (jeugd)scheidsrechters 

 Inkomsten 
- Contributie 
- Sponsoring 
- Kantine 

 

b. Stichting beheer Olympiacomplex 

 Stichting is eigenaar van opstallen (kantine, kleedaccommodatie en 
veldverlichting). De huurinkomsten moeten de kosten dekken. 

 Velden worden gehuurd van de gemeente Dongen. Huur valt niet onder de 
exploitatie van deze stichting en wordt betaald door v.v. Olympia ‘60  
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 De stichting verhuurt: 
- De kantine aan de Stichting Kantinebeheer 
- De kleedaccommodatie aan v.v. Olympia ‘60 

 

c. Stichting Kantinebeheer 

 De kantine:  
- Is er voor de leden en voor degenen die bij Olympia ’60 te gast zijn 
- Wordt niet voor andere activiteiten gebruikt zoals bijvoorbeeld het verhuur 

aan derden. 
- Moet self supporting zijn, heeft een streefmarge van 45% en mag geen 

verlies lijden.  
- Moet een positieve bijdrage leveren aan de vereniging. Deze positieve 

bijdrage kan zijn in de vorm van directe liquide middelen of het beschikbaar 
stellen van consumpties. 

- Draagt zelf de kosten voor de inrichting van de kantine.  
- Streeft ernaar de consumptieprijzen aantrekkelijk te laten zijn door deze zo 

laag mogelijk te houden 
- Werkt met betaalde medewerkers. 

 
 

F. Sponsoring, PR & Communicatie  

 

1. Sponsoring 

 Doelstellingen 
- Door sponsoring een substantieel bedrag aan inkomsten genereren voor de 

vereniging. Dit in de vorm van standaard deals (reclamebord, pakketten) en 

maatwerk in overleg met de sponsor 

- Inkoop van producten en diensten zal in eerste instantie en waar mogelijk bij een 

sponsor worden gedaan 

- Soorten sponsoring: 

 Hoofdsponsor; gericht op hele vereniging en in het bijzonder het 1ste elftal 

 Subsponsor; opbrengst voor de hele vereniging 

 Teamsponsor; materialen t.b.v. team én deel t.b.v. vereniging  

 
  Aanbod 

- Standaard: reclameborden, banners (buiten en website) kleding (wedstrijdshirts 

en trainingspakken), kleedkamers, Club TV, wedstrijdsponsor. 

- Maatwerk: natura en speciale acties 

 

 Tegenprestaties 
- Naleving overeenkomst in de vorm van harde materialen voorzien van 

sponsornamen. 

- Extra aandacht bij acties en jubilea en jaarlijkse sponsoravond 

- Voorkeuspositie sponsor bij inkoop. 
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2. PR & Communicatie 

 Doelstellingen 
- Faciliteren publiciteit, communicatie en positief imago 

- Extern en intern 

 

 Activiteiten 
- Onderhouden website  

 Algemene voetbaltechnische, operationele zaken (programma, uitslagen, 

wedstrijdverslagen, afgelastingen) 

 Algemene zaken (activiteiten, vacatures, mededelingen, aanmelden, 

contacten) 

 Medium om buitenstaanders te informeren over de club en een idee te 

geven van de vereniging (doelstelling, organisatie en sfeer) 

 Platform voor sponsors (banners, nieuwe sponsors, acties) 

 Platform voor sponsors (banners, nieuwe sponsors, acties) 

 Medium om buitenstaanders te informeren over de club en een idee te 

geven van de vereniging (doelstelling, organisatie en sfeer) 

 

- Onderhouden social media en andere communicatiemiddelen 

 Betreft Facebook, Twitter en Instagram 

 Olympia ’60 staat open voor het gebruik van nieuwe vormen van 

communicatie zoals bijv. Telegram.  

 

 

G. Privacy (AVG)  

Privacy is belangrijk voor onze leden en vrijwilligers. In deze privacyverklaring wordt 

uitgelegd welke persoonlijke gegevens nodig zijn en hoe Olympia ‘60 die gegevens 

gebruikt. Olympia ‘60 houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). 

 

 Persoonsgegevens die Olympia ’60 verwerkt 

Olympia ‘60 verwerkt persoonsgegevens van leden en vrijwilligers omdat zij gebruik 

maken van de diensten van de vereniging en/of omdat zij die zelf aan Olympia ’60 

verstrekken. Hierna een opsomming van deze persoonsgegevens. 

- Voorletters, roepnaam en achternaam, 

- Geslacht, 

- Geboortedatum, 

- Adresgegevens, 

- Telefoonnummers (vast en/of mobiel), 

- E-mailadres(sen), 

- Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas), 

- Legitimatienummer.  
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 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Mocht u hier 

bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het 

onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende 

foto(‘s) doen bij Olympia ‘60. 

 

 Waarom wij gegevens nodig hebben? 

Olympia ‘60 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB); 

- Afhandelen van uw contributie en andere betalingen; 

- Informeren over (sport-)activiteiten; 

- Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene 

Ledenvergadering. 

 

 Hoe lang wij gegevens bewaren 

Olympia ‘60 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn 

van persoonsgegevens is, vanwege de financiële administratie, tot zeven (7) jaren na 

beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving). 

Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten 

en evenementen, zullen tot maximaal drie maanden na dato bewaard worden. 

Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindelingen zullen aan het einde van 

ieder voetbalseizoen verwijderd worden. 

 

 Delen met anderen 

- Olympia ’60 deelt uw persoonsgegevens met vrijwilligers alleen als dat nodig is 

voor de uitoefening van hun taken. Verwerking en bewerking van 

persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van 

(persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt.   

- In geval van een betalingsachterstand kunnen wij uw gegevens delen met derden 

ten behoeve van incasso. Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen 

met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, 

zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. 

- Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen 

verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

- Wij delen geen persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële 

bedrijven en sponsoren. 

 

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

- U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. 

Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van Olympia 
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‘60. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen aan de 

secretaris van Olympia ‘60.  

- Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, is het nodig 

een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen 

wij u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer 

(BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort, zwart te maken, ter 

bescherming van uw privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet 

bewaard. 

 

 Beveiliging 

Olympia ‘60 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 

en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet 

goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met de 

secretaris van Olympia ‘60. 
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Bijlage  

 

 

 

Activiteitenplan 
Wat: 
 
 
Wanneer: 
 
 
Wie (doelgroep): 
 
 
Hoe te organiseren: 
 
 
Benodigde faciliteiten: 
 
1. Vrijwilligers 

 
2. Ruimte 

 
3. Materialen 

 
4. Budget 

 
5. Overig 
 

 

 

 

 

 




