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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
VAN DE HANDBALVERENIGING: 

 

 “DOOR SAMENWERKING ONTSTAAN (D.S.O.)”  
 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 1. 
1.1. De werkende leden en aspirant-leden (leden jonger dan zestien jaar) worden 

onderscheiden in categorieën naar de bepalingen van de Statuten en Huishoudelijk 
Reglement van het Nederlands Handbal Verbond. 

1.2. Als bewijs van inschrijving wordt binnen een maand na toelating een bevestiging uitgereikt. 
1.3. Het verenigingsjaar loopt van één juni tot eenendertig mei. 

1.4. Het lidmaatschap eindigt zoals omschreven in artikel 5 van de Statuten. 
1.5 De schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 31 maart van ieder lopend 

verenigingsjaar geadresseerd te zijn bij de secretaris van de vereniging. 

1.6.  Indien leden zich aan het einde van een seizoen uitschrijven en in een periode van 6 
maanden of korter weer aanmelden als lid, zijn zij contributie verschuldigd voor een heel 
vereniging jaar. Deze contributie zal in het eerste kwartaal van inning verrekend worden. 

 
GELDMIDDELEN 
Artikel 2. 

2.1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:  

  a) Contributies. 

  b) Bijdragen van ondersteunende leden. 

  c) Giften. 

  d) Overige baten 

2.2. De betaling van door de leden, aspirant-leden en leden van verdienste verschuldigde 
gelden zal ineens of in maandelijkse termijnen dienen te geschieden t.n.v. de 
penningmeester van de handbalvereniging “Door Samenwerking Ontstaan” 

2.3. Indien na tweemaal herhaalde aanbieding betaling niet is geschied, is een boete 
verschuldigd van 5,- euro waarvan aan betrokkene door de penningmeester schriftelijke 
mededeling wordt gedaan, onder gelijktijdige kennisgeving dat betrokkene van alle hem 

Toekomende rechten is verstoken totdat volledige betaling van al het verschuldigde met de 
verschuldigde boete heeft plaatsgehad. Blijft het lid hierna nog in gebreke dan zal door de 
penningmeester een incassobureau worden ingeschakeld. Dit bureau zal de achterstallige 
betalingen namens de vereniging innen. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening 
van het betrokken lid. 

2.4. Uitsluitend de ereleden zijn vrijgesteld van de betaling van contributie of bijdrage. 
 
BESTUUR 
Artikel 3 

3.1. Kandidaat-bestuursleden kunnen door het bestuur, of tot uiterlijk acht dagen voor de 
aanvang van de Algemene ledenvergadering(schriftelijk) door tien stemgerechtigde leden, 
kandidaat worden gesteld. 

 
Artikel 4 

4.1. De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der leden van het bestuur worden met 
inachtneming van de bepalingen van de Statuten en van dit reglement door het bestuur 
vastgesteld en in een organisatieschema met taakomschrijving van elk der bestuursleden 
aangegeven. 
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Artikel 5 
5.1. Handelingen welke aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, het bedrag van 

Euro 1250,- te boven gaande, worden door geen der dagelijks bestuursleden verricht dan 

na daartoe door de overige bestuursleden of de meerderheid daarvan verleende 

toestemming. Bedragen tot Euro 1250,- geschied alleen door meerderheid van verleende 
toestemming van dagelijks bestuur. 

 
VERGADERING 
Artikel 6 

6.1. De vergaderingen worden onderscheiden in bestuurs- en contactvergaderingen en de 

Algemene ledenvergadering. 
6.2. Bestuursvergaderingen worden gehouden zoveel malen als het bestuur nodig oordeelt, doch 

tenminste éénmaal per maand. 

6.3. Algemene ledenvergaderingen hebben plaats overeenkomstig de bepalingen van de 
Statuten, artikel 14. 

6.4. Contactvergaderingen worden gehouden indien daaraan behoefte bestaat vanuit het 
bestuur of vanuit de leden, aspirant-leden en begunstigers. 

6.5. Voorstellen vanuit de Algemene ledenvergadering, welke naar de mening van de 
voorzitter belangrijk of ingrijpend zijn en niet op de agenda van die vergadering 
voorkomen, kunnen niet door de vergadering worden behandeld, doch dienen op de 
agenda van de volgende vergadering te worden geplaatst. 

 
JEUGDCOMMISSIE* 
Artikel 7 

7.1. De leden van de jeugdcommissie, welke bestaat uit een oneven aantal doch tenminste 5 
leden, worden door de algemene ledenvergadering voor de tijd van een jaar gekozen; 
aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. 

7.2. De leden dienen de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. 
7.3. In de jeugdcommissie heeft een bestuurslid zitting; deze kan als voorzitter optreden. 
7.4. De jeugdcommissie heeft tot taak: 

a). Het organiseren van door het NHV vastgestelde wedstrijden van de jeugd teams. 
b). Het samenstellen van de teams en het inschrijven hiervan; 
c). Het verzorgen van training, begeleiding, vervoer en alles wat een positieve bijdrage 
levert tot het met plezier handballen en meer/betere prestaties; 

d). Alle andere werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor een doelmatig functioneren 
van de jeugdafdeling. 

7.5. De jeugdcommissie kan zich bij de vervulling van haar taak laten bijstaan door een 
jeugdafvaardiging bestaande uit tenminste drie aspirant-leden. 

7.6. De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der leden van de jeugdcommissie 
worden met inachtneming van de bepalingen van de Statuten en van dit reglement 
door de jeugdcommissie vastgesteld en in een organisatieschema met 
taakomschrijving aangegeven. 

 
* bij afwezigheid van een jeugdcommissie worden deze taken behartigd door de technische commissie (zie verder artikel 8). 

 
 TECHNISCHE COMMISSIE 

Artikel 8 
8.1. De technische commissie bestaat uit een oneven aantal, doch tenminste drie leden en de 

trainer van senioren 1, welke tweemaal stemrecht heeft. 
8.2. In de technische commissie heeft een bestuurslid zitting; deze kan als voorzitter optreden. 
8.3. De commissie heeft tot taak: 

a). De teams van senioren en A-jeugd samen te stellen, zo nodig, in overleg met trainer 
en begeleider; 
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b). De selectie groepen senioren en A jeugd samen te stellen, na overleg met het 
betrokken lid; 

c). Plannen aangeven voor de toekomst, om een zo evenwichtig mogelijke opbouw van 
senioren en A jeugd te waarborgen; 

d). Voorstellen doen aan het bestuur tot aanstelling, bedanken of overplaatsen van 
trainers, leiders/sters voor senioren en A-jeugd; 

e). Bijeenkomsten organiseren voor technische uitleg voor trainers en leiders/sters voor 

senioren en A jeugd; 
f). Stimuleren voor geoefende aanpak van training en begeleiding senioren en A jeugd. 

 
WEDSTRIJDEN 
Artikel 9 

9.1. Het bestuur is bevoegd om namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de 

vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen of verenigingen 

georganiseerde wedstrijden en toernooien. 

 
KLEDING 
Artikel 10 

10.1. De leden en aspirant-leden, die aan wedstrijden deelnemen, moeten gekleed zijn in de 

clubkleding welke bestaat uit: 
SHIRT - BLAUW 

BROEK - ZWART met dezelfde kleur bies als shirt 
KOUSEN/SOKKEN - WIT 

10.2. Het bestuur heeft het recht maatregelen te treffen indien het tenue van de spelers/sters 
niet aan de gestelde eisen voldoet. 

10.3. Het eerste seniorenteam kan in een afwijkend tenue spelen. 

10.4. Het aanbrengen van tekens op het tenue dienen volgens voorschrift van het N.H.V. te 
geschieden. 

 
VERRICHTINGEN/VERPLICHTINGEN T.B.V. DE VERENIGING. 

Artikel 11 
11.1. De werkende leden die de handbalsport actief beoefenen zijn verplicht om, daartoe 

opgeroepen door het bestuur, veld- of zaal- kantinediensten te verrichten. Het verrichten 
van deze diensten geschiedt met inachtneming van het daarvoor door het bestuur en/of 
vanwege de bond vastgestelde reglement. 

11.2 Bovenstaande diensten geschieden met in achtneming van de wettelijke leeftijd. Bij 
minderjarige leden, worden de ouders/verzorgers geacht deze diensten te verrichten. 

11.3 Vanaf de A-jeugd t/m de Senioren geldt (m.i.v. seizoen 2018-2019) de verplichting 
minimaal drie loten van de jaarlijkse Grote Club Actie te kopen. De B- t/m F Jeugd wordt 
opgeroepen actief loten te verkopen met een loten verkoop boekje. Een loten verkoop 
boekje bestaat uit 20 loten.   

11.4 Bij het niet nakomen van één van de bovenstaande verplichtingen, kan het bestuur de 
betreffende lid/leden een boete opleggen van Euro 25,00. 

 
BESCHADIGINGEN 

Artikel 12 
12.1. Elk der leden is aansprakelijk voor door hem/haar aan de eigendommen van de 

vereniging of eigendommen van derden, waarvan de vereniging gebruik maakt, 
aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te 
zijn door hem/haar of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben 
gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door betrokkene(n) wordt 
aangetoond. 
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Artikel 13 
13.1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard 

ook van leden, aspirant-leden en derden tijdens trainingen, wedstrijden, vergaderingen, 
Etc. 

 
 OMGANG-, GEDRAGREGELS T.B.V. EEN VEILIGE SPORT OMGEVING 

Artikel 14 
 

14.1. Voor alle leden gelden de volgende omgangsregels: 

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee 
binnen de vereniging. 

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
3. Ik val de ander niet lastig. 

4. Ik berokken de ander geen schade. 
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 

7. Ik negeer de ander niet. 
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 

9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens 

mee. 
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 

12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands 
persoonlijk leven of uiterlijk. 

13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat 
niet helpt, vraag ik een ander om hulp. 

14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich 

daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur 
 

14.2. Voor alle vrijwilligers met een verenigingstaak als bestuurslid/ lid van een commissie 
binnen de vereniging, trainers/coaches/begeleiders (hierna vrijwilliger) gelden de 
volgende gedragsregels: 

1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 
veilig kan voelen. 

2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in 
zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan 
nodig is in het kader van de sportbeoefening. 

3. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of Seksuele Intimidatie 
tegenover de sporter. 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en de jeugdige sporter 
tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel 
misbruik. 

5. De vrijwilliger mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of 
de vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van 
aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken 
van geslachtsdelen, billen en borsten. 

6. De vrijwilliger onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk 
communicatiemiddel dan ook. 

7. De vrijwilliger zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met 
respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals 
o.a. de kleedkamer. 
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8. De vrijwilliger heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te 

beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. De 
vrijwilliger zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 

bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de vrijwilliger aanvaardt geen financiële 

beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de 
gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

9. De vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen 
die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in 
overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) 
ondernemen. 

10. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen. 

 
14.3 Leden worden geachte zich als lid correct te gedragen. Bovenstaande omgang- en 

gedragsregels moeten de basis zijn voor een veilige sportomgeving tussen club, sporters 
en begeleiders. Deze regels zijn niet vrijblijvend. Bij overtreding van een of meerdere 
bovenstaande regels in dit artikel, evenals het in strijd handelen met wettelijke regels, 
wedstrijdreglement N.H.V., de D.S.O. Statuten en de overige artikelen van dit 
huishoudelijk reglement is er sprake van “niet correct gedrag”. Het bestuur is 
gerechtvaardigd passende maatregelen in de aard van de overtreding te treffen. 

 
BOETES & SCHORSINGEN 
Artikel 15 

15.1. Als de vereniging door schuld van een lid een geldboete wordt opgelegd, is het lid 
verplicht het wegens de boete verschuldigde bedrag op eerste verzoek te betalen aan de 
penningmeester van de vereniging. Boetes die door het NHV worden opgelegd aan een 
team komen voor rekening van het desbetreffende team. Deze boetes zijn ter inzage bij 
de penningmeester van de vereniging. 

 

 

15.2 Opgelegde schorsingen door het NHV worden door de vereniging gehandhaafd. Bij het niet 

nakoming van schorsing of boetes kan het bestuur maatregelen treffen die kunnen leiden tot 

schorsing en/of beëindiging van het lidmaatschap zoals beschreven in artikel 5 van de statuten. 

 
15.3 Bij alle vormen van niet correct gedrag (gedrag waardoor de goede naam van de 

handbalsport in het algemeen in onze vereniging in het bijzonder wordt geschaad), kan 
het bestuur van de vereniging een boete of schorsing opleggen aan de betreffende lid of 
het betreffende team. 

 
15.4 In geval van een boete of schorsing zal dit schriftelijk aan het desbetreffende lid worden 

bevestigd. 

 
SLOTBEPALINGEN 
Artikel 16 

16.1. Behaalde prijzen of premies door de leden en aspirant-leden gewonnen met wedstrijden, 
toernooien, enz. waarbij de vereniging wordt vertegenwoordigd, worden eigendom van de 
vereniging en komen deze ten goede. 

 
Artikel 17 
17.1. Leden die een klacht willen indienen wenden zich tot het bestuur, dat verplicht is hiervan 

op de eerstvolgende bestuursvergadering melding te maken. Het standpunt van het 

bestuur wordt betrokkene schriftelijk medegedeeld. 
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Artikel 18 
18.1. Dit reglement kan, op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste tien 

stemgerechtigde leden, worden gewijzigd. 
 
Artikel 19 
19.1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet geldt de uitspraak van het bestuur. 

 
Artikel 20 
20.1. Indien enige bepaling van dit reglement voor verschillende uitleg vatbaar is, is de uitleg 

van het bestuur bindend. 
 
Artikel 21 
21.1. Aan alle leden wordt een exemplaar van de statuten, van dit reglement, alsmede van alle 

bijzondere door het bestuur vastgestelde reglementen digitaal aangeboden. Uitreiking van 

de vorenbedoelde stukken geschiedt kosteloos. 

 
Artikel 22 
22.1. De vereniging volgt voor het verstrekken van alcoholische dranken in sportkantines de 

thans geldende (lokale) wet- en regelgeving. 

22.2. Het bestuur zal bij overtreding van de in artikel 22.1 bedoelde wet- en regelgeving, de 
opgelegde sancties verhalen op de betrokkene(n). 

 
Artikel 23 

23.1 De vereniging voegt als bijlage het D.S.O. privacy verklaring toe. Dit in verband met 
het in werking treden van de wet AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) 
per 25 mei 2018. 

 
 

Bovenstaande huishoudelijk reglement vormt een integrerend onderdeel van de vereniging 
statuten en is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 24 September 2018 

 
 
 
 
 

Bijlage 1: D.S.O.  privacy verklaring – Rev 2 – 24-sept-2018 
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Privacyverklaring Handbalvereniging D.S.O. 
 
Dit Privacy Reglement is rev. 2 en op 24 september 2018 door de ALV & bestuur van D.S.O.  formeel vastgesteld en toegevoegd aan het 
Huishoudelijke Reglement van HV D.S.O.  (Concept privacyverklaring rev.1 van 13 mei 2018 is komen te vervallen).  

 
Dit is een PRIVACYVERKLARING van handbalvereniging Door Samenwerking Ontstaan (hierna D.S.O.), 
gevestigd te Den Helder en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 40635511. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens D.S.O. verwerkt en voor 
welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

 
Waarom D.S.O. gegevens nodig heeft.  
 
D.S.O. verwerkt de persoonsgegevens van verenigingsleden, trainers, coaches, verzorgers, 
teammanagers, (team)begeleiders, (Dagelijks) bestuursleden, vrijwilligers en leveranciers met het doel 
waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk: 
 

• Lidmaatschap handbalvereniging D.S.O. en Nederlands Handbal Verbond (NHV) voor deelname 
aan handbaltrainingen, wedstrijden en toernooien conform voorschriften NHV  

• Contributieheffing.  

• Uitnodigingen, Publicitaire doeleinden en informatieverstrekking voor/over activiteiten, 
lidmaatschap, opleidingen, wedstrijden, trainingen, toernooien, bijeenkomsten en vergaderingen 
via telefoon, E-mail, brief, website, nieuwsbrief, social media als Facebook, Twitter en WhatsApp 
(al dan niet team gebonden)  

• Teamindelingen  
• Wedstrijd administratie (vaak op papier). 
• Specifiek contact per u als vrijwilliger, donateur, lid van verdienste nodig is  
• Om contact met u als (ere)lid op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en of in geval van 

urgentie (calamiteit) dringend contact met u nodig is. 
• U al dan niet een commerciële relatie aangaat met D.S.O. 
• U aangeeft op de hoogte te willen blijven van de vereniging informatie van D.S.O.  
• Contact in geval dat specifieke doeleinden nodig zijn, bijvoorbeeld overleg identificatie gegevens 

van Dagelijks bestuursleden t.b.v. inschrijving KvK 
• U een overeenkomst met D.S.O. heeft t.b.v. die rechtstreeks te maken heeft met de activiteiten 

binnen onze Vereniging.   
 
D.S.O. verzamelt d.m.v. het lidmaatschap inschrijvingsformulier en de D.S.O.-nieuwsflits de volgende 
gegevens: 

a. Naam      b.  Volledig Adres + Woonplaats   
b. E-mailadressen   d. Telefoonnummers 
e. Geboortedatum   f.  Aanmeldingsdatum 
g.  Geslacht    h. Bankgegevens/ Auto. incasso machtiging gegevens. 
i. Pasfoto    j.  Inschrijvingen voor activiteiten   
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k.  Info voor wedstrijden/trainingen l. Voor jeugdleden, naam en contact gegevens van ouder(s).  
m. NHV-lidmaatschap nr.   n. Fotografisch- of ander beeldmateriaal 

 
Indien van toepassing, zal incidenteel specifieke persoonsgegevens gevraagd worden door o.a. een 
vrijwilligster van de vereniging, met als doel om o.a. de veiligheid en/of de gezondheid te waarborgen.  

 

Hoe lang D.S.O. gegevens bewaart. 
 
D.S.O. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren.  
 

Delen met anderen. 
 
D.S.O. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een 
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

In kaart brengen website bezoek.  
 
Op de website van D.S.O. en het communicatieprogramma Mailchimp (gebruik voor communicatie naar 
de leden, o.a. via een DSO-nieuwsflits) worden algemene bezoek/gebruik gegevens bijgehouden, 
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser 
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 
D.S.O. gebruikt deze informatie om de werking van de website en Mailchimp te verbeteren. Deze 
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 
 

Gegevens inzien, Aanpassen of Verwijderen. 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dso@handbal.nl. D.S.O. zal zo snel mogelijk, 
maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het dagelijks bestuur kunt u vragen om te 
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken. 

D.S.O. & NHV geeft u als lid zelf ook de bevoegdheid direct gegevens te corrigeren. Via de Sportlinked 
handbal app. en op de D.S.O.-website heeft u de mogelijkheid om uw gegevens en privacy instellingen in 
te zien en aan te passen.  
 

Beveiligingsmaatregelen.  
 
D.S.O. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
Bij D.S.O. zijn de beveiligingsmaatregelen als volgt ingevuld: 
Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord 
Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord 
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Alle netwerkmappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord 
Hierdoor zijn ook de digitale persoonsgegevens opgeslagen achter gebruikersnaam en wachtwoord 
Alle papieren documenten waarop persoonsgegevens staan, zijn opgeslagen in een afgesloten ruimte. 
 

Klachten. 
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van 
misbruik/onjuiste verwerking, neem dan schriftelijk contact op met dagelijks bestuur van D.S.O. 
(dso@handbal.nl). Indien we er samen met u niet uitkomen, vinden we dit erg vervelend. U heeft altijd 
het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende 
autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 

Vragen. 
 
Mocht u naar aanleiding van onze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan 
contact op met het dagelijks bestuur van D.S.O.  De contact gegevens zijn: 
Handbalvereniging D.S.O.  
p/a Mevr. Ingrid Ruijsestein 
Baljuwstraat 88 
1785 SK  Den Helder    
dso@handbal.nl 
 

Wijzigingen Privacyverklaring.  
 
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst gewijzigd dient te worden. Aanbeveling is 
dan ook om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen. 
 
Aldus verklaard te Den Heler, 24 sept 2018. 
 
 
 
 
R. Boltendal 
Voorzitter Handbalvereniging Door Samenwerking Ontstaan (D.S.O.) 
IJsselmeerstraat 90 
1784MA  Den Helder 
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