
Privacyverklaring en Persoonlijke instellingen wijzigen van kinderen 

onder 16 jaar 
 

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hierover is in de 

media voldoende geschreven. Als VV Kloosterburen moeten wij hierin ook voldoen. Het bestuur heeft 

daarom in de zomerstop een stappenplan van de AVG doorlopen en haar eigen privacyverklaring 

geschreven.  

 

De privacyverklaring is inmiddels opgenomen op de website. Wij willen met dit bericht nog extra 

aandacht vestigen op de volgen twee punten: 

 

Foto’s 

Bij VV Kloosterburen is het gebruikelijk om jaarlijks teamfoto’s te maken en deze te plaatsen op haar 

website. Daarnaast worden er tijdens de wedstrijden of andere activiteiten regelmatig foto’s gemaakt 

en op onze website of Facebookpagina gepubliceerd.  

Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's staat gepubliceerd. Mocht u hier bezwaar 

tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van 

het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar bestuur@vvkloosterburen.nl. 

 

Persoonlijke instellingen wijzigen van kinderen onder 16 jaar 

AVG stelt onder andere dat kinderen tot 16 jaar niet zelf mogen aangeven of zij met naam en/of foto 

zichtbaar willen zijn binnen een platform. En dit geldt dus ook voor de persoonlijke instellingen van 

kinderen onder 16 in de Voetbal.nl app én de KNVB Wedstrijdzaken app. 

 

Als kinderen onder de 16 jaar zijn, is het aan de ouders de gegevens aan te passen. Maar kinderen 

moeten wel zelf hun programma zien. Hieronder staan de oplossingen. 

1. Hoe kan ik de gegevens wijzigen? 

Wij raden je het volgende aan te doen: 

o Neem contact op met Annelies Reitsma (bestuur@vvkloosterburen) en geef jouw e-mailadres 

door, indien deze nog niet bekend is. 

o Wij zullen dit mailadres toevoegen als primair e-mailadres en bij ouder/ verzorger 1. 

o Download de app en maak een account aan door je e-mailadres te registreren. 

o Log vervolgens in en ga naar menu Instellingen -> Mijn kinderen.  

Je kan nu alles van je kind zien en beheren maar ook gewoon (mocht je zelf nog spelen) je eigen 

informatie beheren. 

Voor alle jeugdleden onder de 16 jaar waarvan het emailadres van de al ouder/verzorger bekend heeft 

Annelies dit de emailadressen toegevoegd bij ouder/verzorger 1. 

 

2. Mijn kind is 16 en beheert (voortaan) zelf zijn gegevens. Moet ik hiervoor iets instellen?  

Als ouder hoef je niets te doen. Geef het e-mailadres van je kind door aan de voetbalvereniging. 

Hiermee kan hij/zij inloggen in de app. Als ouder kan je als toeschouwer gebruik maken van de app en 

je kind volgen via favorieten.  
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