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ACHTERGROND: Steekproef

Alle respondenten vervullen een bestuursfunctie 
binnen een sportvereniging/club in Nederland.

Het online veldwerk heeft plaatsgevonden van 
12-10-2018 tot 02-11-2018 onder DVJ Insights
panelleden en via de kanalen van NOC*NSF.

STEEKPROEFGROOTTE VELDWERK

STEEKPROEFCRITERIA

1080



GEGEVENSREGISTRATIE
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Bekendheid met de AVG
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99%

1%

Bekendheid met de AVG

Bekend Onbekend

Bijna alle bestuurders zijn bekend met de AVG.

Kent u de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?



Gegevensregistratie: alle leden – leden met een beperking
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In vergelijking met alle leden, worden adres, identificatie-en betaalgegevens gemiddeld minder vaak geregistreerd bij 
leden met een beperking. Gezondheidsgegevens worden vaker geregistreerd bij leden met een beperking in vergelijking 
met alle leden.

99%

95%

81%

12%

7%

1%

95%

90%

75%

11%

14%

4%

Adres- en contactgegevens

Identificatiegegevens

Bank- of rekeningnummer

Gegevens specifiek

verbonden aan topsport

Gezondheidsgegevens

Geen gegevens

Alle leden Leden met een beperking

Welke gegevens verzamelt en registreert u van al uw leden/ uw leden met een beperking?



Gegevensregistratie: teamsport - individuele sport

6

97% 99%

87%

7%
4%

0%
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98%

75%

15% 13%

1%

Identificatiegegevens Adres- en

contactgegevens

Bank- of

rekeningnummer

Gegevens specifiek

verbonden aan

topsport

Gezondheidsgegevens Geen gegevens

Teamsport Individuele sport

Voornamelijk identificatie en adres- en contactgegevens worden door sportclubs geregistreerd. Gezondheidsgegevens 
en gegevens gerelateerd aan topsport worden door een minderheid van de sportclubs geregistreerd. Deze 
gezondheidsgegevens en topsportgegevens worden gemiddeld vaker bij individuele sporten geregistreerd dan bij 
teamsporten. 

Welke gegevens verzamelt en registreert u van al uw leden?



Knelpunten



Knelpunten
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51%

19%

3%

29%

4%

11%

33%

22%

3%

51%

9%

18%

38%

17%

2%

45%

11%
16%

37%

10%

3%

47%

9%

22%

Nee, wij ervaren geen

knelpunten

Onbekend wat er precies

van ons verwacht wordt

Het verwerken van

gezondheidsgegevens

Administratie kost veel

tijd/werk

Bij het afsluiten van een

verwerkersovereenkomst

Anders

0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 500+ leden

De administratie als gevolg van de AVG wordt het meest ervaren als knelpunt. Kleine sportclubs (0-100 leden) 
ervaren de minste knelpunten.

- Belemmering van de 
communicatie
- Foto gebruik

Ervaart uw sportvereniging knelpunten als het gaat om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?



Oplossingen
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56%

46%

29%

29%

18%

Centrale AVG-

Helpdesk voor

sportverenigingen

Ondersteuning

vanuit de

sportbond

Andere

voorlichting over

de AVG

Anders

Ondersteuning

vanuit de

gemeente

Aanpassen van de wetgeving zelf

De meest genoemde oplossingen zijn een centrale AVG-helpdesk en ondersteuning vanuit de sportbond.

Wat zouden volgens u oplossingen kunnen zijn voor de knelpunten die u ervaart?



ACTIES



Actie ondernomen rondom de AVG
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5,3%

% Alle benodigde acties ondernomen

19,4%

5,3% van alle sportclubs heeft nog helemaal geen actie ondernomen rondom de AVG. Grotere sportclubs 
hebben vaker alle acties ondernomen dan kleinere sportclubs. Slechts 19,4% van de sportclubs heeft alle 
benodigde acties ondernomen. 

Welke acties heeft uw sportvereniging/club al ondernomen rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?/Alle benodigde acties ondernomen rondom de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

% Nog geen acties ondernomen

82%

18%

82%

18%

80%

20%

77%

23%

Nog niet alle acties ondernomen Alle acties ondernomen

0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 500+ leden



Ondernomen acties
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Een grote meerderheid van de sportclubs heeft nog geen overzicht van de verwerkingsactiviteiten toegankelijk 
gemaakt voor de leden. 

Welke acties heeft uw sportvereniging/club al ondernomen rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

74%

74%

67%

66%

53%

34%

5%

De relevante personen (zoals beleidsmakers) zijn geïnformeerd over

de AVG

In een document is beschreven welke persoonsgegevens met welk

doel worden bijgehouden

Aan nieuwe leden wordt expliciet toestemming gevraagd om

gegevens bij te houden voor de omschreven doelen

Er is gedocumenteerd wie er toegang heeft tot de

persoonsgegevens die wij bijhouden

Er is nagegaan of er persoonsgegevens zonder doel worden

bewaard en persoonsgegevens die zonder doel worden…

Een overzicht van de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens

is toegankelijk gemaakt voor de leden

Nog geen acties ondernomen



Verwerken van persoonsgegevens door externe partijen
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49,9%

% Persoonsgegevens verwerkt door externe partij

% Verwerkingsovereenkomst gesloten met 
externe partij

66,0%

Ongeveer de helft van de sportclubs besteedt het verwerken van persoonsgegevens uit aan een externe partij. 
Grote sportclubs hebben vaker een verwerkingsovereenkomst gesloten dan kleine sportclubs.

Worden persoonsgegevens voor uw sportvereniging/club verwerkt door één of meerdere externe partij(en)?/Is met alle externe partijen die persoonsgegevens voor uw 
vereniging/club verwerken een verwerkersovereenkomst gesloten?

52%

60%

70%

82%

0-100

leden

101-250

leden

251-500

leden

500+

leden

verwerkingsovereenkomst met alle externe partijen



informatievoorziening



Informatieverschaffers
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De sportbond wordt het vaakst genoemd als informatieverschaffer rondom de AVG.

Via welke wegen bent u aan informatie over (de implementatie van) de AVG gekomen?

69%

32%
29%

19%

Via de sportbond Via de Autoriteit

Persoonsgegevens

Via het NOC*NSF Geen van bovenstaande



Het Stappenplan AVG voor sportclubs
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Een meerderheid van de sportclubs is bekend met- en heeft gewerkt met ‘het Stappenplan AVG voor sportclubs’. Grote 
sportclubs geven aan vaker bekend te zijn en gewerkt te hebben met het stappenplan dan kleine sportclubs. 

Bent u bekend met het ‘Stappenplan AVG voor sportclubs’?

48%

22%

30%

60%

20% 20%

57%

23% 21%

70%

14%
16%

Ja, mee bekend en werken we mee/

hebben we mee gewerkt

Ja, mee bekend maar hebben we niet

mee gewerkt

Nee, niet mee bekend

0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 500+ leden

58,0%

% Bekend en gewerkt met 
stappenplan



Het Stappenplan AVG voor sportclubs
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Bestuurders van sportclubs vinden ‘Het Stappenplan AVG voor sportclubs’ vooral bruikbaar, maar niet zozeer volledig. 

Het Stappenplan AVG voor sportclubs is  … bruikbaar/duidelijk/volledig/(concreet/specifiek) - % is opgebouwd uit de top 2 scores (mee eens – helemaal mee eens)

74%

68%

59%

53%

Bruikbaar

Duidelijk

Concreet/specifiek

Volledig

% top 2 scores (mee eens – helemaal mee eens)



AVG en vinden van vrijwilligers



AVG en moeite met het vinden van vrijwilligers
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Een meerderheid van de bestuurders (53%) vindt niet dat de AVG het vinden van vrijwilligers voor sportclubs 
bemoeilijkt. 16% van de bestuurders is van mening dat de AVG het vinden van vrijwilligers bemoeilijkt. 

De invoering van de AVG maakt het onze sportvereniging/club moeilijker om vrijwilligers te vinden.- Helemaal mee oneens- Helemaal mee eens

13% 39% 31% 11% 5%

Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens



AVG en vrijwilligersfuncties
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Als de AVG het vinden van vrijwilligers bemoeilijkt, dan is dat volgens bestuurders het meest voor bestuursfuncties 
(32%). Het grootste deel van de bestuurders voorziet voor geen van de vrijwilligersfuncties problemen door de komst 
van de AVG.  

Voor welke van onderstaande functies is het met de komst van de AVG in het bijzonder moeilijker om vrijwilligers te vinden? (nu of in de toekomst)

49%

32%

22%

20%

19%

15%

12%

9%

9%

8%

7%

6%

5%

Geen van bovenstaande functies

Bestuur

Beheer / onderhoud website, samenstelling clubblad

Training/ begeleiding/ lesgeven

Organisatie evenementen en nevenactiviteiten

Organisatie wedstrijden en toernooien

Vetrouwens(contact)persoon

Arbitrage en jurering

Bar / kantine diensten

Andere functies

Sportmedische zorg/ - begeleiding

Beheer / onderhoud / schoonmaak accommodatie

Beheer / onderhoud materiaal



Conclusie



Conclusie
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Gegevens registratie

- Bijna alle bestuurders zijn bekend met de AVG (>99%).

- Identificatie en adres- en contactgegevens worden het vaakst door sportclubs geregistreerd. Gezondheids- en 
topsport gegevens worden vaker bij individuele sporten geregistreerd dan bij team sporten. Identificatie-, adres en 
betaalgegevens worden minder vaak geregistreerd bij leden met een beperking, gezondheidsgegevens juist vaker. 

Knelpunten

- Kleine sportclubs ervaren de minste knelpunten, maar geven ook vaker dan grote sportclubs aan dat zij nog geen of 
nog niet alle acties ondernomen hebben rondom de AVG. 

- De bijkomende administratie wordt het meest ervaren als knelpunt van de AVG. 

- De meest genoemde oplossingen zijn een centrale AVG-helpdesk en ondersteuning vanuit de sportbond. 



Conclusie
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Acties

- 5% van de sportclubs heeft nog helemaal geen actie ondernomen rondom de AVG. Slechts 19% van de sportclubs 
heeft alle benodigde acties rondom de AVG ondernomen.

- Grote sportclubs hebben gemiddeld meer acties ondernomen dan kleine sportclubs.

- Ongeveer de helft van de sportclubs besteedt het verwerken van persoonsgegevens uit aan een derde partij. 
Tweederde van die clubs heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met de externe partij. 

Informatievoorziening

- De sportbond wordt het vaakst genoemd als informatieverschaffer rondom de AVG.

- Een meerderheid van de sportclubs, en met name grote sportclubs, is bekend met en heeft gewerkt met ‘het 
Stappenplan AVG voor sportclubs’.

AVG en vinden van vrijwilligers

- De meeste bestuurders denken niet dat de AVG het vinden van vrijwilligers bemoeilijkt. Als de AVG het vinden van             
vrijwilligers bemoeilijkt, wordt dit het meest verwacht voor bestuursfuncties. 
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