
Veel leesplezier! 
We staan aan het begin van een nieuw, leuk, druk en sportief seizoen! Er 
zijn veel ontwikkelingen binnen de vereniging en we hopen dit komend 
jaar door te zetten! We zijn gestart met een proef voor dameszwemmen 
op zondag, we krijgen een extra heren waterpolo team, het minipolo team 
stuift door naar de E/G competitie, een aantal wedstrijdzwemmers wil 
gaan proberen om met wedstrijden mee te doen en de recreatiegroep 
groeit lekker door en is een succes gebleken zonder het diploma 
zwemmen. Natuurlijk hebben we ook met serieuze zaken te maken, als de 
nieuwe privacywet, vrijwilligers, trainers en scheidsrechters werven. De 
vorig jaar beloofde nieuwsbrief, willen we dit seizoen elk kwartaal gaan 
uitgeven. Dit is de eerste uitgave als start van het seizoen, veel leesplezier! 

Ik heb niks te verbergen, maar dat 
hoeven ze niet te weten 
Tijdens onze ledenvergadering heeft het bestuur een korte 
toelichting gegeven op de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG).  

Sinds die vergadering hebben we met Gerbrand Ruiter een formele 
Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) binnen onze vereniging. 
Voor een vereniging lijkt dit wat overdreven, maar het is wel verstandig 
om deze functie in te vullen.  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Start Trainingen 
Waterpolo: Maandag 
13 en 20 augustus  
Week 27 augustus: alle 
trainingsdagen (ma, 
wo, do) 

Waterpolo B-jeugd, E/
G jeugd en mini’s: 
week 27 augustus 

Wedstrijdzwemmen: 
week 27 augustus 

Recreatiezwemmen: 
week 27 augustus  

Check voor het 
actuele trainings-
schema regelmatig de 
website! 

Sjors Sportief 
In het najaar staan wij 
weer in het boekje van 
Sjors Sportief dat alle 
scholieren in Noordwijk 
uitgedeeld krijgen. 
https://
www.sjorssportief.nl

https://www.sjorssportief.nl
https://www.sjorssportief.nl
https://www.sjorssportief.nl
https://www.sjorssportief.nl


1. Bewustwording: Tijdens de ALV is er een 
toelichting gegeven aan alle leden hoe wij 
zullen omgaan met deze wet; 

2. Rechten van betrokkenen: Alle leden zijn op 
de hoogte gebracht van de rechten die zij 
hebben als lid en als persoon. De rechten die 
zijn besproken zijn: het recht op inzage en 
het recht op correctie en verwijdering. Maar 
ook de relatief nieuwe rechten, zoals het 
recht op dataportabiliteit. 

3. Overzicht van verwerking: het bestuur heeft 
een overzicht opgesteld met alle systemen 
waarin gegevens worden verwerkt. Dit 
overzicht is beschikbaar bij de FG. 

4. Data Protection Impact Assessment (DPIA): 
De NZ&PC hoeft formeel geen DPIA uit te 
voeren. Toch heeft het bestuur ervoor 
gekozen deze DPIA uit te voeren. In de DPIA 
zit ook het eerder benoemde overzicht van 
verwerkingen. De DPIA is beschikbaar bij de 
FG. Uit de DPIA zijn wat maatregelen en 
adviezen gekomen die door het bestuur 
worden uitgevoerd; 

5. Privacy by design en Privacy by default: De 
vereniging gaat het aantal systemen waarin 
wordt gewerkt zoveel mogelijk terug 
brengen tot een minimum. Een voorbeeld 
van een actie uit de DPIA en bij privacy by 
design is dat momenteel onze administratie 
plaatsvind in het systeem PC-leden (een 
systeem opgezet door de Rabobank) maar 
ook in Sportlink (het verplichte systeem van 
de KNZB). Deze systemen hebben op 
administratieve vlakken een volledige 
overlap. Echter onze FG ziet bij beide 

systemen dat deze nog veel updates krijgen 
in het kader van de AVG waarbij PC-leden 
wel iets voorloopt. We houden dan ook nog 
even twee systemen in de lucht tot we met 
zekerheid kunnen zeggen dat Sportlink echt 
veilig en betrouwbaar is.  

6. Functionaris Gegevensbescherming: die is 
door het bestuur aangesteld. Dit is 
momenteel Gerbrand Ruiter. Deze 
functionaris kan worden benaderd met 
klachten. Voor deze functie wordt een aparte 
mail account aangemaakt. 

7. Meldplicht data lekken: we hebben een 
proces ingericht waarbij formele meldingen 
kunnen worden gemeld bij de autoriteit. 
Helaas weet deze nog niet exact hoe ze met 
verenigingen om moeten gaan. 

8. Verwerkingsovereenkomsten: wij hebben als 
vereniging geen directe 
verwerkingsovereenkomsten. Met de KNZB 
zijn we wel in gesprek omdat zij verwerkers 
zijn van onze gegevens. Het lastige is echter 
dat ieder lid ook lid is van de KNZB.  

9. Toestemming: Voor de verwerking van 
gegevens hebben we expliciete toestemming 
nodig. Deze toestemming hebben we dmv 
een privacy verklaring georganiseerd. Voor 
nieuwe leden is deze verplicht om te tekenen 
en door de ALV is deze geaccepteerd als 
nieuwe privacy policy. Daarnaast hebben we 
de leden gevraagd om een formulier in te 
vullen met betrekking tot het gebruik van 
beeldmateriaal. Wij gaan standaard uit van 
de hoogste vorm van afscherming, tenzij het 
formulier is ingevuld.  
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GEEF JE E-
MAILADRES DOOR! 
secretaris@nzpc.nl 

2 VUL HET FORMULIER 
TOESTEMMING 

BEELDMATERIAAL IN! 
http://www.nzpc.nl/

toestemming-
beeldmateriaal

1

CHECK JE PROFIEL 
OP SPORTLINK! 
www.sportlink.nl
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La Pallanuoto* 
Op 23 juni hebben we een succesvol 
en heel gezellig Maarten Smeltink 
toernooi gehad. 

We hadden een mooie mix aan teams met voor 
elk team minimaal 3 wedstrijden. Het waren 
leuke wedstrijden om naar te kijken met 
schitterende doelpunten en nog veel fraaiere 
bijna-doelpunten. Dit jaar hebben we als 
vereniging weer een paar van onze oude toppers 
uitgenodigd. Een stuk of 5 van deze kerels 
kwamen meespelen en ze hebben het nog niet 
verleerd. Uiteraard zijn na de wedstrijden met 
de spelers managers gesprekken gevoerd over 
transfers, contracten en speelvoorwaarden. 
Wellicht kunnen we gedurende het jaar nog eens 
een oude lullen toernooi houden om onze 
vrienden warm te krijgen voor onze vereniging 
en terug te laten komen in onze teams.  

Dit jaar speelde ook een paar van onze EG-jeugd 
mee met de wedstrijden en daar werd zeer 
sportief mee omgegaan. Het is leuk om te zien 
hoe onze jeugd de kans krijgt om mee te spelen 
maar ook om te zien hoe zij hiervan genieten. 
De jeugd is immers onze toekomst.  

Tijdens de borrel heeft de Waterpolo commissie 

bekend gemaakt wie de beste speler van het 
seizoen was en de Maarten Smeltink trofee in 
ontvangst mag nemen. De commissie was 
unaniem in haar oordeel dat het afgelopen jaar 
de Mini’s als team hele mooie prestaties heeft 
neergezet. In 6 toernooien en totaal zo’n 50 
wedstrijden hebben de mini’s een heel goed 

seizoen gedraaid en zullen zij allemaal doorgaan 
in de EG-klasse. De mini’s hebben allemaal een 
mooie medaille gekregen. 

Na het sportieve deel was uiteraard de uiterst 
professionele loterij door onze Quizzzzzz-
master. Met spanning gingen de mooie prijzen 
naar hen die het geluk aan hun zijde hadden. 
Door het goede werk van oa de quizmaster 
hadden we vele mooie prijzen en ging iedereen 
met een top prijs naar huis. De opbrengst voor 
de vereniging was aanzienlijk en dit kunnen we 
investeren in onze materialen.  

Het werd nog een lange en gezellige avond met 
een Italiaans buffet, een drankje hier en een 
drankje daar en uit betrouwbare bron is 
vernomen dat iedereen keurig hun avond thuis 
heeft afgesloten. Uiteraard voorzien van hun 
grandioze prijzen.  

Iedereen die heeft meegewerkt aan dit 
toernooi willen wij namens het bestuur en de 
Waterpolo Commissie enorm bedanken! 

*google translate kan je helpen 
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NOORDWIJKSE ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN 
Op 30 juni jongstleden zouden de 
Noordwijkse zwemkampioenschappen 
plaatsvinden, helaas hebben we dit moeten 
annuleren vanwege te weinig aanmeldingen. 
We gaan een 2e poging 
doen op donderdag 13 
december 2018!  

Dit is tijdens een 
recreatieles, dus we 
hopen op veel 
aanmeldingen! Voor aanmelden kan je tzt 
terecht op de website http://www.nzpc.nl/
noordwijkse-zwemkampioenschappen 
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WIJ FELICITEREN NIEUWE 
SCHEIDSRECHTERS! 
Om uitbreiding in teams 
mogelijk te maken, zijn 4 
van onze leden de 
afgelopen periode opgeleid 
tot scheidsrechter en allen 
geslaagd voor het examen! 
Deze scheidsrechters zullen 
namens de vereniging ieder 6 wedstrijden 
fluiten in het komende seizoen.  

Jeugd-recreatiegroep 
groeit lekker door! 
De nieuwe aanpak van de Recreatiegroep met 
minder formele onderdelen en wat kortere 
zwemtijd is afgelopen seizoen een succes 
gebleken. Er is veel plezier en enthousiasme in 
de groep waarbij er duidelijk beter gezwommen 
wordt.  
Er komen meer deelnemers, zelfs vanuit 
omliggende gemeenten, die het combinatie-
concept met polo + wedstrijdzwemmen + 
recreatie zeer waarderen. Met name via mond-
op-mond reclame door de scholen worden 
nieuwe zwemmers ingelicht over het bestaan 
van de jeugdrecreatie van NZPC.  
Na evaluatie van afgelopen seizoen blijft het 
concept in essentie in takt, het zwemschema 
wordt aangepast. 

Ladies only 
Als bijeffect van de diverse initiatieven die 
NZ&PC neemt kwamen we in contact met een 
ouder die informeerde of ’Dameszwemmen’ 
bestond, met name een zwemuur zonder dat 
mannelijke zwemmers in het zwembad 
aanwezig zijn. Daar dit niet bestond en er animo 
was van ca 25 dames, is een proef gestart met 
dameszwemmen op zondag. Dit heeft nu 
tweemaal plaats gevonden en heeft aangetoond 
dat er goede energie is om dit voort te zetten!  
Het bestuur is blij dat we met steun van De 
Binnenzee en de Gemeente kunnen bijdragen 
aan zo een belangrijk maatschappelijk-sociaal 
initiatief en we hopen dat dit een vast onderdeel 
kan gaan worden van de zwemclub.
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KOM JE OOK? SPORTIEF EN GEZELLIG! 
In lijn met de waterpolo ambitie van NZ&PC, 
het aantal polo-leden en de promotie van 
Heren 2 afgelopen seizoen, is er bij de KNZB 
een 3e herenteam ingeschreven. Hiermee 
kunnen we zowel het niveau verhogen als ook 
recreatief waterpolo mogelijk houden.  
We spelen in het komende jaar met 3 heren 
teams, 1 dames team, 1 B-jeugd 
combinatieteam en een E/G team. Een 
aantal van de B-jeugd leden zullen onder de 
vlag van Katwijk meespelen in de competitie, 
omdat we geen 2 combinatieteams mogen 
inschrijven.  

Tijdens de ALV zijn de basis teamindelingen 
bekend gemaakt. Het aantal spelers per 
herenteam zal wat minder zijn, waardoor we 
op de inzet van een ieder rekenen komend 
seizoen. Zet de wedstrijden in je agenda! 

Door de uitbreiding en onze mini’s die E/G 
competitie gaan spelen, zullen er meer 
thuiswedstrijden gespeeld worden op zaterdag 
– soms van 15:00 tot 20:00. Dit heeft zijn 
weerslag op de vrijwilligers aan de jurytafel en 
het gezellig samenzijn na de wedstrijden. 
Laten we samen ons best doen dit goed te 
regelen! Uiteraard zal ook een W-rooster 
worden opgesteld. Controleer wanneer je 
gepland staat in het W-rooster en zorg dat 
je dan aanwezig bent!
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Wil je ook iets schrijven in de volgende 
nieuwsbrief? Dat kan! Mail naar 

secretaris@nzpc.nl


