
Privacyregister Koninklijke Dordrechtsche Roei- en 
Zeilvereeniging 
 
De Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging (hierna te noemen: 
vereniging) bewaart de volgende persoonsgegevens. 
 
Ledenadministratie 
In de ledenadministratie bewaart de vereniging de volgende gegevens van 
haar leden: roepnaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, beroep, adres, 
telefoonnummer(s), e-mailadres en bankrekeningnummer. Van jeugdleden 
worden tevens de naam en telefoonnummer van ouder of voogd op het 
inschrijfformulier gevraagd, maar deze gegevens worden niet opgenomen in 
de geautomatiseerde ledenadministratie. Van havenleden worden tevens 
gegevens over het schip bewaard. 
 
Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk voor een goed overzicht van het 
ledenbestand, de heffing van de juiste contributie, de berekening van de btw, 
het verstrekken van informatie aan de leden en het versturen van 
uitnodigingen voor bijeenkomsten/evenementen. 
 
De papieren inschrijfformulieren van het lopende jaar van roeileden worden 
bewaard op een privé-adres, waartoe uitsluitend de secretaris toegang heeft. 
Oude inschrijfformulieren worden bewaard in een afgesloten archief, alleen 
toegankelijk voor leden van de archiefcommissie en de penningmeester. De 
papieren inschrijfformulieren van havenleden worden, alleen toegankelijk 
voor de havenmeester, bewaard op het havenkantoor.  
 
Ingescand worden de inschrijfformulieren bewaard op een afgesloten 
Dropbox, toegankelijk voor de secretaris, de administrateur van de 
ledenadministratie en de beheerder van de Dropbox. De ingescande 
inschrijfformulieren van havenleden worden door de havenmeester in een 
afgezonderd bestand bewaard. 
 
De persoonsgegevens van de leden worden opgenomen in een 
computerprogramma (King) bestemd voor de ledenadministratie. Uitsluitend 
de administrateur van de ledenadministratie en de externe boekhouder 
hebben toegang tot het programma. De computer- en virussoftware van het 
programma zijn actueel.  
 
Alle gegevens worden vanwege de belastingverplichtingen van de vereniging 
tot uiterlijk 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard.  
 
Botenreserveringssysteem voor roeileden 



Voor het afschrijven van roeiboten bewaart de vereniging in het 
botenreserveringssysteem de volgende gegevens van haar roeileden: namen 
en behaalde roeidiploma’s, en datum en tijd van een afgeschreven boot. Het 
bewaren van deze gegevens is noodzakelijk ten behoeve van de veiligheid 
(wie is er op het water?), de bevoegdheid van de roeiers (wie mag er in deze 
boot roeien?), de aansprakelijkheid (wie heeft er schade veroorzaakt?) en 
voor het bepalen van de gewenste vloot. Deze gegevens worden bewaard in 
een specifiek voor deze functie gemaakte webapplicatie. 
 
Administratie ligplaatsen voor havenleden 
De persoonsgegevens van de havenleden worden in een specifiek voor 
jachthavens bestemd computerprogramma opgenomen ten behoeve van een 
overzicht van de uitgegeven ligplaatsen en voor de bepaling van de 
contributie. 
 
Winterliggers en passanten in de haven 
Van winterliggers worden dezelfde persoonsgegevens als van de havenleden 
opgenomen in een papieren administratie t.b.v. de ligplaatsadministratie en 
de facturering, die uitsluitend voor de havenmeester toegankelijk is. Van 
passanten worden naam, scheepsnaam en -lengte, thuishaven en datum van 
aankomst en vertrek opgenomen t.b.v. de ligplaatsadministratie en de 
facturering.  
 
Fast Data is een webapplicatie, waarvan updates door de leverancier worden 
verzorgd. Het systeem werkt met inlognamen en wachtwoorden. Toegang tot 
het systeem hebben de havenmeester, de penningmeester, de externe 
administrateur en de havencommissaris. 
 
 


