
 

Privacy verklaring 

Stichting I.P.J. – Jeugdweek Aalst Waalre 
 

1. Inleiding 
Stichting I.P.J. – Jeugdweek Aalst-Waalre hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie 

geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te 

waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting I.P.J. Jeugdweek 

Aalst-Waalre houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 

privacy policy; 

• Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens; 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 

wijzen en deze respecteren. 

 

Stichting I.P.J. – Jeugdweek Aalst Waalre, is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. 

 

  



 

2. Bedrijfsomschrijving 
Stichting Inter Parochieel Jeudgweek Aalst-Waalre (Stichting I.P.J) organiseert 

al meer dan 60 jaar de ‘Jeugdweek Aalst-Waalre’. De Jeugdweek Aalst-Waalre 

wordt in de laatste week van de zomervakantie van de basisscholen voor kinderen van 5 

t/m 15 jaar georganiseerd. Tijdens deze week zijn zo’n 600 kinderen en 150 vrijwilligers samen 

bezig met verschillende activiteiten zoals speurtochten, huifkarrentocht, vossenjacht, 

spelshow, theater en een bezoek aan de Klimbim, poppendokter en het zwembad.  

De week wordt georganiseerd door een enthousiast bestuur, mensen uit Aalst, Waalre en 

de omgeving. Dit bestuur staat ook wel bekend als ‘de Hoofdleiding’. Deze groep zorgt voor 

de organisatie en draagt zorg voor alle algemene zaken en randvoorwaarden. Verder 

zorgen zij er samen met een aantal vrijwilligers voor dat er elke jaar een uitdagend 

programma wordt bedacht. 

Contactgegevens: 
Stichting I.P.J. – Jeugdweek Aalst- Waalre 

Secretariaat:  

Anna Paulownalaan 23 

5583 BE Aalst-Waalre 

Email: hoofdleiding@jeugdweek.com 

Internet: www.jeugdweek.com 

Kvk: 41088995 

  

http://www.jeugdweek.com/


 

3. Verwerking van persoonsgegevens 

 

3.1 Reden verwerking 
Stichting I.P.J. – Jeugdweek Aalst-Waalre verwerkt uw persoonsgegevens (of dat van uw 

kind) met één (of meer) van de volgende redenen: 

• omdat u een passe-partout heeft aangekocht en (uw kind) deelneemt aan de 

Jeugdweek Aalst-Waalre 

• en/of omdat u als vrijwilliger deelneemt aan de Jeugdweek Aalst-Waalre 

• en/of omdat u als sponsor betrokken bent bij de Jeugdweek Aalst-Waalre 

• en/of omdat u als leverancier betrokken bent bij de Jeugdweek Aalst-Waalre 

 

3.2 Overzicht verwerking persoonsgegevens 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u (of uw 

deelnemend kind) 

 

Kinderen t/m 12 jaar 

• Voornaam 

• Tussenvoegsel 

• Achternaam  

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer (ouder) 

• Bijzonderheden (m.b.t. gezondheid zoals allergieën ,medicatie, aandoeningen etc.) 

• Groepsfoto (ter aandenken van de Jeugdweek)  

 

Toelichting ‘bijzonderheden (m.b.t. gezondheid zoals allergieën, medicatie, aandoeningen 

etc.)’: Vanuit de Jeugdweek willen in principe geen kinderen uitsluiten op basis van 

gezondheid, maar mogelijk is extra aandacht of begeleiding wenselijk bij bepaalde 

bijzonderheden. Om uw kind de begeleiding te bieden die nodig is, vragen wij u deze gegevens 

te noteren en over te dragen aan de betreffende leiding. 

 

Kinderen 13 t/m 15 jaar “De middengroep” 

• Voornaam 

• Tussenvoegsel 

• Achternaam  

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer (kind + ouder) 

• Mailadres (kind) 

• Bijzonderheden (allergieën ,medicatie, aandoeningen etc.) 

• Groepsfoto 

 

Toelichting ‘bijzonderheden (m.b.t. gezondheid zoals allergieën, medicatie, aandoeningen etc.)’: 

Vanuit de Jeugdweek willen in principe geen kinderen uitsluiten op basis van gezondheid, maar 



 

mogelijk is extra aandacht of begeleiding wenselijk bij bepaalde bijzonderheden. Om uw 

kind de begeleiding te bieden die nodig is, vragen wij u deze gegevens te noteren en over 

te dragen aan de betreffende leiding. 

 

Telefoonnummer van het kind wordt gevraagd om tijdens de week contact te hebben m.b.t. de 

activiteiten.   

 

Het mailadres van het kind wordt gevraagd of na de week contact te hebben over toestroom tot 

leiding of Jeugdweek volgend jaar 

 

Vrijwilliger 

• Voornaam 

• Tussenvoegsel 

• Achternaam  

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• Mailadres 

• Maat t-shirt 

• Kopie identiteitsbewijs 

• Foto leiding 

• Handtekening 

 

Sponsor / Leverancier 

• Naam bedrijf 

• Voornaam contactpersoon 

• Tussenvoegsel contactpersoon 

• Achternaam contactpersoon 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• Mailadres 

• IBAN / rekening nummer 

• Ten naam stelling IBAN / rekeningnummer 

• Handtekening 

 

3.3 Doel & Grondslag 

 

Stichting I.P.J. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: 

• Op basis van toestemming: 

o Kinderen: kopen van passe-partout en deelname aan de Jeugdweek 

o Vrijwilligers: bij aanmelding via onze website 

• Op basis van overeenkomst: 

o Vrijwilligers: vrijwilligersovereenkomst 

o Sponsoren & leveranciers: samenwerkingsovereenkomst of gemaakte 

afspraken 



 

 

Stichting I.P.J. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

Deelnemende kinderen 5 t/m 12 jaar: 

• Het op een verantwoorde manier kunnen leveren van onze dienst aan u / uw kind 

• Uw kind de juiste begeleiding te bieden tijdens de Jeugdweek 

• Uw te contacteren en te informeren over eventuele bijzonderheden of voorvallen 

m.b.t. uw deelnemende kind, gedurende de Jeugdweek.  

 

Deelnemende kinderen 13 t/m 15 jaar (middengroep): 

• Het op een verantwoorde manier kunnen leveren van onze dienst aan u / uw kind 

• U op de hoogte te brengen van bijzonderheden m.b.t. uw deelnemende kind 

gedurende de Jeugdweek.  

• Uw kind de juiste begeleiding te bieden tijdens de week indien er sprake is van 

bijzonderheden. 

• Uw kind te kunnen bereiken gedurende de activiteiten van de Jeugdweek 

• Uw kind op de hoogte te stellen van de start passe-partoutverkoop voor de 

Middengroep 

• Uw kind op de hoogte te stellen voor de mogelijkheid om in te schrijven als leiding 

(indien uw kind 15 jaar is en het jaar erop de leeftijd bereikt om leiding te mogen 

draaien tijdens de Jeugdweek.) 

 

Vrijwilligers 

• In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten (vrijwilligers)overeenkomst 

m.b.t. deelname als vrijwilliger tijdens de Jeugdweek Aalst-Waalre 

• In het kader van het afsluiten van een verzekering voor u als vrijwilliger gedurende 

de Jeugdweek Aalst-Waalre 

• U op de hoogte te stellen van ontwikkelingen en de voortgang van Stichting I.P.J. 

Jeugdweek Aalst Waalre (door middel van mailing en nieuwsbrieven) 

 

Sponsors / Leveranciers 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren (administratieve doeleinden / communicatie over de opdracht en/of 

uitnodigingen); 

• In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst en/of 

opdracht. 

 

3.4 Ontvangers gegevens 

 
Deelnemende kinderen 5 t/m 15 jaar 

• Het bestuur van Stichting I.P.J. – Jeugdweek Aalst-Waalre 

• Betreffende leiding en overige vrijwilligers tijdens de Jeugdweek Aalst-Waalre 

 

 



 

Vrijwilligers 

• Het bestuur van Stichting I.PJ. – Jeugdweek Aalst-Waalre 

• Webhosting 

 

Sponsoren / Leveranciers 

• Het bestuur van Stichting I.P.J. – Jeugdweek Aalst-Waalre 

 

3.5 Gevolgen niet verstrekken van gevraagde persoonsgegevens 

 

Deelnemende kinderen t/m 15 jaar 

Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adresgegevens,  telefoonnummer van 

ouder/verzorger en bijzonderheden (m.b.t. gezondheid) zijn noodzakelijk voor het op een 

verantwoorde manier kunnen uitvoeren van onze diensten tijdens de Jeugdweek Aalst- 

Waalre. Bij het niet overdragen van de gegevens aan de vrijwilligers van de Jeugdweek, kan 

het kind niet meedoen.  

 

Vrijwilligers 

U kunt zich alleen officieel aanmelden als vrijwilliger via onze website www.jeugdweek.com. 

De vrijwilligersoverkomst en kopie identiteitsbewijs moet bij het secretariaat zijn ingeleverd 

voorafgaand aan de deelname van de Jeugdweek. Bij het uitblijven van deze gegevens, 

overeenkomst en kopie identiteitsbewijs, kunnen wij als organisatie niet bewijzen dat je 

hebt deelgenomen aan de Jeugdweek Aalst-Waalre en is kan dit gevolgen hebben voor 

verzekeringstechnische zaken.  

 

 

4. Bewaren van persoonsgegevens 

 

4.1 Bewaarvorm 

 
Deelnemende kinderen 5 t/ m 12 jaar 

• Passe-partouts: bewijs van deelname. De passe-partouts worden na inname 

bewaard in een afgesloten ruimte op het terrein en aan het eind van de dag terug 

gegeven 

• Groepslijst: de gegevens van de passe-partouts worden opgeschreven op de 

groepslijst van de leiding, zodat de betreffende leiding indien noodzakelijk directe 

toegang heeft tot de gegevens van de kinderen in zijn/haar groep 

 

Deelnemende kinderen 13 t/m 15 jaar 

• Passe-partouts: bewijs van deelname. De passe-partouts worden na inname 

bewaard in een afgesloten ruimte op het terrein en aan het eind van de dag terug 

gegeven 

http://www.jeugdweek.com/


 

• Groepslijst: de gegevens van de passe-partouts worden opgeschreven op 

de groepslijst van de leiding, zodat de betreffende leiding indien 

noodzakelijk directe toegang heeft tot de gegevens van de kinderen in 

zijn/haar groep 

• Database: naam en emailadres van het kind worden opgeslagen in onze database 

(beveiligd accesbestand), waar alleen het bestuur van Stichting I.P.J. toegang tot 

heeft. 

 

Vrijwilligers 

• De gegevens worden opgeslagen in onze database (beveiligd accesbestand), waar 

alleen het bestuur van stichting I.P.J. toegang tot heeft 

• De vrijwilligersovereenkomsten en kopie van identiteitsbewijs worden gedurende de 

Jeugdweek bewaard in een map in een afgesloten ruimte op het terrein, waartoe 

alleen het bestuur (of door het bestuur aangewezen personen) toegang tot heeft 

(hebben).  

• De vrijwilligersovereenkomsten en kopie van identiteitsbewijs worden na de 

jeugdweek bewaard bij het secretariaat van het Jeugdweek. 

 

4.2 Bewaartermijn 

 
Stichting I.P.J. – Jeugdweek Aalst-Waalre bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 

strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel 

op grond van wat door de wet is vereist. 

 

Kinderen t/m 12 jaar 

Na afloop van de Jeugdweek worden passe-partouts mee terug gegeven aan het kind, of 

ingeleverd bij het bestuur. De passe-partouts en draaiboeken worden binnen één week na 

afsluiting van de Jeugdweek vernietigd. De draaiboeken worden door de leiding ingeleverd 

bij het bestuur en worden binnen één week na afsluiting van de Jeugdweek vernietigd.  

 

Kinderen 13 t/m 15 jaar 

Na afloop van de Jeugdweek worden passe-partouts mee terug gegeven aan het kind óf 

ingeleverd bij het bestuur. De passe-partouts en draaiboeken worden binnen één week na 

afsluiting van de Jeugdweek vernietigd.   

Naam en mailadres van het kind worden na de Jeugdweek overgenomen en opgeslagen in 

onze database. Deze gegevens worden bewaard tot aan de volgende Jeugdweek Aalst-

Waalre (een periode van circa 1 jaar).  

 

Vrijwilligers 

De gegevens verkregen via de website worden door het bestuur verwerkt in een database. 

Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij de toestemming hiervoor 

expliciet wordt ingetrokken door de vrijwilliger. 



 

De vrijwilligersovereenkomsten en kopie identiteitsbewijzen worden tot aan de 

volgende Jeugdweek (circa 1 jaar) bewaard t.b.v. de verzekering. Hierna worden de 

vrijwilligersovereenkomsten vernietigd. 

 

Sponsoren / Leveranciers 

De gegevens verkregen in kader van de overeenkomst, worden voor onbepaalde tijd 

bewaard, tenzij de toestemming hiervoor expliciet wordt ingetrokken door de 

sponsor/leverancier.  

 

5. Beveiliging gegevens 
Stichting I.P.J. – Jeugdweek Aalst-Waalre neemt de bescherming van uw gegevens serieus 

en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld de 

volgende maatregelen genomen: 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze gebruikte 

systemen 

• Alleen het zittende bestuur van Stichting I.P.J. – Jeugdweek Aalst-Waalre heeft 

toegang tot deze systemen 

• Wachtwoorden worden ieder jaar veranderd 

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke en/of technische incidenten; 

• Onze website wordt binnenkort omgezet naar  naar  HTTPS, met een SSL 

Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Stichting I.P.J. is momenteel druk bezig om dit te realiseren; 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

• Onze bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de 

bescherming van persoonsgegevens; 

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden 

Stichting I.P.J. – Jeugdweek Aalst-Waalre verkoopt uw gegevens niet aan derden en 

verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst 

met u en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is dat de 

politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk 

geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te 

geven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

7. Uw rechten 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 



 

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

door Stichting I.P.J. – Jeugdweek Aalst Waalre en heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, 

verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van 

uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per post sturen 

naar Stichting I.PJ. – Jeugdweek Aalst-Waalre t.a.v. het secretariaat, Anna Pauwlonalaan 

23 5583 BE Aalst-Waalre, of per mail verzenden naar hoofdleiding@jeugdweek.com onder 

vermelding van: “Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen”. Het formulier voor intrekking 

toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u downloaden 

op onze website www.jeugdweek.com. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Stichting I.P.J. – Jeugdweek Aalst-Waalre wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid 

heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 

link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons. 

 

 

Als u de indruk heeft dat u na het doornemen van onze privacy policy en/of in algemenere 

zin, gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of anderszins, 

neem dan contact met ons op via bovengenoemde gegevens. 

 

mailto:hoofdleiding@jeugdweek.com
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

