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Opgericht: 9 mei 2014 / versie mei 2018

Ledenadministratie
1. De ledenadministratie wordt verzorgd door de voorzitter/penningmeester.
2. Het verenigingsjaar van de Vereniging BC Salvoërs loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3. Vereniging BC Salvoërs is niet aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond en heeft een
recreatief en kleinschalig karakter. Er wordt niet deelgenomen aan wedstrijden in
competitieverband. Daarom is er ook geen bondscontributie verschuldigd.
4. Aspirant leden kunnen gratis drie keer meetrainen/spelen waarna ze moeten beslissen om lid te
worden en contributie te betalen.
5. De contributie kan per half kalenderjaar betaald worden en bedraagt € 50,= per half kalenderjaar.
Een nieuw lid betaalt naar rato m.i.v. de ingangsdatum van haar of zijn lidmaatschap.
6. Het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste zes weken voor het einde van het kalenderjaar
worden opgezegd bij de voorzitter of penningmeester van de vereniging. Zegt men het
lidmaatschap op, dan blijft de resterende contributie/ bijdrage van het verenigingsjaar verschuldigd,
tenzij het bestuur anders besluit.
7. Adreswijzigingen moeten schriftelijk binnen een maand na de wijziging worden doorgegeven aan de
voorzitter of penningmeester van de vereniging.
8. Indien een lid voorziet dat hij/ zij een aaneengesloten periode van tenminste drie maanden
(m.u.v. de zomerstop) niet zal kunnen spelen als gevolg van studie, ziekte of zwangerschap dan kan
hij/zij dit schriftelijk (of via mail) aangeven bij de penningmeester van de vereniging. Indien de
reden voor tijdelijke stop door het bestuur wordt erkend zal bij terugkeer geen
verenigingscontributie geheven worden over een periode gelijk aan de periode van afwezigheid.
Bedoelde periode gaat in op de datum van melding mits deze niet ligt vóór de eerste
afwezigheidsdatum.
9. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen blessures, schade en dergelijke.

Ledenvergadering
De leden worden schriftelijk, met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen, tot het bijwonen
van de vergadering opgeroepen. De oproep vermeldt tevens de te behandelen punten. Stemrecht hebben
alle leden van 18 jaar en ouder.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal een voorzitter, penningmeester en een secretaris.
Voor vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten gesteld. De leden hebben het recht
tegenkandidaten te stellen. De namen van de kandidaten die door de leden worden vastgesteld moeten
uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering waarop de verkiezing plaatsvindt worden ingediend bij het
secretariaat van de vereniging.

Voorzitter
De voorzitter is een bindende factor binnen de vereniging en tussen onze vereniging en andere
badmintonverenigingen. De voorzitter leidt de ledenvergadering en bestuursvergadering.
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Penningmeester
De penningmeester draagt zorg voor het innen van de contributie, de ledenadministratie, het beheer van de
geldelijke middelen met een goede financiële boekhouding en verslaglegging conform de statuten.

Secretaris
De secretaris beheert de website, handelt binnenkomende e-mails af en houdt de notulen van de bestuursen ledenvergadering bij, zorgt dat de bestuursleden en gewone leden tijdig ter vergadering bijeen worden
geroepen en voert correspondentie van de vereniging. De secretaris is verplicht een kopie te houden van
alle stukken die de vereniging uitgaan.

Commissies
Het bestuur heeft de bevoegdheid om uit de leden commissies te benoemen met bepaalde door het
bestuur vast te stellen taken. De commissies staan onder leiding van - en zijn verantwoording verschuldigd
aan het bestuur.

Algemeen
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten noch met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts door de algemene
ledenvergadering in behandeling worden genomen.
In gevallen waarin dit reglement niet duidelijk mocht blijken of in gevallen waarin dit reglement niet heeft
voorzien, beslist het bestuur.

Privacyverklaring
In dit hoofdstuk lees je hoe B.C. Salvoërs met persoonsgegevens omgaat. B.C. Salvoërs gaat, als
verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, op een discrete wijze met je persoonsgegevens om.
Mocht je vragen hebben over de verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact op met de voorzitter
via het e-mailadres informatie@warnsveldbadminton.nl of via het telefoonnummer 06 55 77 08 16.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt zodra je lid bent van B.C. Salvoërs?
1. Als je lid wordt van B.C. Salvoërs verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
a. Naam en Achternaam
b. Adres, Postcode en Woonplaats
c. E-mailadres
d. Geboortedatum
e. Telefoonnummer
Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van een overeenkomst. Deze overeenkomst is met je gesloten
door middel van het invullen en afgeven van ons inschrijfformulier.
Voor welke doeleinden verwerken wij bovenstaande persoonsgegevens?
2. Wij verwerken de onder 1. genoemde gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
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a. Je naam en achternaam zodat deze opgenomen kunnen worden in de ledenlijst ter
administratie. De ledenlijst is alleen voor het bestuur van de club zichtbaar.
b. Je adres, postcode, woonplaats en geboortedatum zodat deze opgenomen kunnen worden in
de ledenlijst ter administratie. De ledenlijst is alleen voor het bestuur van de club zichtbaar.
Verder gebruiken we deze gegevens zodat wij je bij je verjaardag, ziekte of jubileum een kaartje
kunnen sturen.
c. Je e-mailadres zodat deze opgenomen kan worden in de ledenlijst ter administratie. De
ledenlijst is alleen voor het bestuur van de club zichtbaar. Verder gebruiken we je e-mailadres
om je op de hoogte te brengen van onze nieuwsbrief, clubinformatie en toernooien.
d. Je telefoonnummer wordt gebruikt voor contact met het bestuur. Je bent niet verplicht je
telefoonnummer op te geven, deze wordt slechts op vrijwillige basis ter administratie verwerkt
en is alleen zichtbaar voor het bestuur van de club.
Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
3

Wij bewaren je persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens worden in
ieder geval bewaard om invulling te geven aan de doeleinden zoals omschreven onder 2. Zodra een
van de doeleinden komt te vervallen, zullen wij je persoonsgegevens niet langer bewaren, tenzij je
uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven dat wij bepaalde persoonsgegevens mogen bewaren voor
recreatieve doeleinden. Deze toestemming kan je allen tijde intrekken door een e-mail te versturen
naar het
e-mailadres informatie@warnsveldbadminton.nl

Welke rechten heb je?
4

Inzage, rectificatie, dataportabiliteit en vergetelheid
-

Je hebt het recht om een overzicht te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van je
gebruiken.

-

Zijn er gegevens onjuist doorgevoerd? Dan kan je ons vragen om je gegevens te wijzigen.

-

Je hebt het recht om ons te vragen je persoonsgegevens door te zenden richting een andere
verwerkingsverantwoordelijke. Controleer wel altijd of deze verwerkingsverantwoordelijke net
zo veilig met je persoonsgegevens omgaat als wij.

-

Zodra je het lidmaatschap beëindigd, verwijderen wij alle persoonsgegevens die we van je
hebben opgeslagen, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven dat wij bepaalde
persoonsgegevens mogen bewaren voor recreatieve doeleinden.

Om gebruik te maken van je rechten, kan je te allen tijde een e-mail sturen naar het e-mailadres
informatie@warnsveldbadminton.nl. Wij zullen het verzoek zo snel mogelijk behandelen, in ieder
geval binnen één maand.
Heb je nog verdere vragen over hoe wij met privacy omgaan? Neem dan contact op via het
e-mailadres informatie@warnsveldbadminton.nl of via het telefoonnummer 06 55 77 08 16.
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