
      
    PrivacyVerklaring 

 

Stichting VaarKracht is gevestigd aan Westkade 447, 1273 RP Huizen en is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven  

in deze privacyverklaring. 

 

INDEX  versie 2018.02 
           
Algemene opmeringen  
Verantwoordelijke functionaris 
Welke persoonsgegevens, welk doel, hoe opgeslagen  
Patienten en gasteninformatie 
 
 

Contactgegevens: 
Westkade 447  
1273 RP Huizen  
www.vaarkracht.nl 
06 15147865 
 

Functionaris Gegevensbescherming van VaarKracht 
Robert Rust  
directeur 
robert.rust@vaarkracht.nl 
06 45718647 

 

Instantie wettelijke toezichthouder 

Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl  

 

Algemene opmerkingen: 
VaarKracht heeft minder dan 250 medewerkers/vrijwilligers 
VaarKracht vraagt en gebruikt geen privégegevens met hoog privacygehalte/ omtrent 
gezondheid. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming 
VaarKracht neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken 
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 
(bijvoorbeeld een medewerker van VaarKracht) tussen zit.  
 

Delen van persoonsgegevens met derden 
VaarKracht stelt geen informatie van en over schippers, vrijwilligers, gasten en naasten 
beschikbaar aan derden. 
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Cookies, of vergelijkbare technieken 
VaarKracht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser 
van je computer, tablet of smartphone. VaarKracht gebruikt cookies met een puur 
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat 
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook 
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  
 
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en 
hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor 
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw 
browser verwijderen.  
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

 
VaarKracht gebruikt tracking cookies om via de website statistische gegevens te 
verzamelen. Deze zijn niet persoonlijk, alleen op aantallen bezoekers gericht. 
 

Registraties van persoonsgegevens: 
VaarKracht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.  
Onderstaand treft u de overzichten van de persoonsgegevens die wij verwerken en waarom. 
 

Patienten- en gasteninformatie: 
Wordt verkregen door via website het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden. 
Informatie wordt in outlook bij betreffende vaartocht opgeslagen. 
Informatie wordt in Office in een exceldocument overgenomen. 
Deze informatie wordt nog een jaar na het vaarseizoen bij Outlook Info@vaarkracht.nl  
bewaard. Daarna wordt het bewaard in Outlook robert.rust@vaarkracht.nl 
De Excel documenten met patienten- en gasten gegevens worden na het vaarseizoen, dus 
nog in hetzelfde jaar in Office bij Robert Rust geplaatst en is niet meer door anderen te zien. 
 

Welke Informatie van gasten: 
Informatie wordt via de website, het aanmeldformulier ingevuld en aan info@vaarkracht.nl 
gemaild. 
 

Aanmeldformulier gasten en naasten:  Waarom deze informatie: 
Naam       Herkenning 
Emailadres      Bevestiging ontvangst en communicatie 
        omtrent aanmelden;  
        Informatieverstrekking 
Gsm-nummer      Op locatie kunnen bellen bij afwezigheid;
       De weg kunnen niet vinden 
Woonplaats        Statistiek en voor regionale sponsoren 
 
U heeft van VaarKracht gehoord via   Statistiek m.b.t. acquisities 
 
Waarom uw aanvraag/wat zijn uw wensen?  Motief van patiënt en inzicht in  
        gerechtigheid m.b.t. deelname. Ook een  
        reden voor de (privé) schipper om de  
        vaartocht aan te bieden 
 

mailto:Info@vaarkracht.nl
mailto:robert.rust@vaarkracht.nl
mailto:info@vaarkracht.nl


 
Vaartochten                           
 
Groeps- of PrivéVaartocht?    Informatie om gasten in te delen; 
        Verwijzen naar bepaalde vaartocht 
Datum Vaartocht       Voor afstemming met schipper;  
        Verwijzing naar GroepsVaartocht 
Plaats  Regio Vaartocht    Voor afstemming met schipper; 
        Verwijzing naar GroepsVaartocht 
   
Persoonsgegevens Patiënt 
Aanhef       Omdat naam niet altijd iets zegt over  
         man of vrouw zijn 
Man/vrouw        Omdat naam niet altijd iets zegt over  
         man of vrouw zijn 
Voornaam      Voor registratie met gelijke achternamen 
Achternaam        Voor registratie en aanschrijven 
Plaats        Statistiek en regionale sponsoren 
Geboortedatum      Statistiek; Sponsoren; Verstrekken  
       benodigdheden aan boord  
       Gericht op aanwezigheid kinderen  
In behandeling bij/zorginstelling   Statistiek en “controle” mbt kankerpatiënt  
        zijn 
Met betrekking tot comfort voorkeur 
Voorkeur schip     Inventarisatie van wensen 
Toilet         Noodzakelijkheid of comfort 
Trapje       Noodzakelijkheid of comfort   
Verwarming      Conditie van de patiënt 
Rolstoel ja/nee       I.v.m. toegankelijkheid op een schip 
Rustruimte      Conditie van de patiënt 
Uitwaaien        Buiten of binnen willen zitten 
Opmerkingen      Voedingsadvies; Wensen 
 
Informatie gast/begeleider  6x 
Voor- en achternaam     Voor registratie 
Email        Registratie ; Evt ook voor verzekering 
Woonplaats        Registratie ; Evt ook voor verzekering 
Leeftijd       Registratie ; Fondsen  
 
Toestemming: U gaat akkoord met de   Er worden voor de gasten en bemanning 
privacyverklaring en geeft toestemming   foto’s en films gemaakt. Ook voor 
voor het gebruik van foto- en filmmateriaal   sponsors en andere geïnteresseerden. 
dat tijdens de vaartocht gemaakt wordt.  Te zien op website, Facebook  
Het materiaal is voor uitsluitend voor  
VaarKracht en wordt niet commercieel 
gebruikt         
 
Aansprakelijkheid : VaarKracht is niet   Te zien op website, Facebook 
aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/ of   Om aansprakelijkheid van VaarKracht, 
schade aan en veroorzaakt door de deelnemer.  bestuur, directie en andere vrijwilligers te 
Natuurlijk hebben we alle zorg voor de veiligheid  beperken; Dossier aanleg  
van en comfort van de deelnemers 
          
 
 



       

 

Schippers informatie 
Wordt verkregen door via website het deelnemersformulier in te vullen en te verzenden. 
Informatie wordt in Outlook bij “schippers in bestand” opgeslagen. 
Informatie wordt in Office verzameld in een Word-document. 
Tevens worden de schippers per provincie geregistreerd in een Excel-document. 
 
Deze informatie blijft in Outlook Info@vaarkracht.nl en Word- en Excel- bestanden bewaard 
en wordt op actualiteit voor het koppelen van gasten met schippers onderhouden. 
 

Welke Informatie van schippers: 
Informatie wordt via de website, het deelnameformulier ingevuld en aan info@vaarkracht.nl 
gemaild. 
 

Deelnameformulier schippers:   Waarom deze informatie: 
De Schipper 
Aanhef Dhr/mevr       Omdat naam niet altijd iets zegt over  
         man of vrouw zijn 
Voornaam      Voor registratie met gelijke achternamen 
Achternaam        Voor registratie en aanschrijven 
Woonadres      Opsturen vaantje of ander materiaal 
Postcode      Voor verzending 
Plaats       Voor verzending 
Email       Contact maken voor vaartocht afspraak 
Gsm-nummer      Contact met VaarKracht en met  
         Aanvrager vaartocht 
 
Uw schip zeilboot/motorboot/anders 
Merk         Via website het type schip te kunnen zien 
Lengte in meters      Geeft basis informatie omtrent maximaal 
       toe te wijzen aantal gasten 
Naam        Herkenning; Voor toewijzen van gasten  
        naar schipper/schip op locatie 
Hoe kenmerkt u eigenschappen van het schip? 
Ruimte       Comfort en veiligheid voor gasten 
Stabiel         Comfort en veiligheid voor gasten  
Bij slecht(er) weer voldoende overdekt/ 
bescherming? Ja/neen      Comfort en veiligheid voor gasten 
 
Vaargebied       Ter oriëntering op het maken van een   
        afspraak met gasten 
In welke plaats ligt het schip?   Voor afspraak met gasten; Opstapplaats 
Adres en Postcode?       Voor afspraak met gasten; Opstapplaats 
Locatie 
 
Accommodatie op het schip 
Hoeveel gasten kunnen meevaren?   Kennis benodigd voor keuze schip 
(Het VaarKracht ServiceTeam gaat tot vier  
personen; excl evt gastvrouw)  
Toilet aan boord? Ja/neen    Evt. noodzakelijke comfort voor gasten 
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Extra’s voor kinderen?  
Bijboot  vissen ed opblaas bootje met peddels  Evt. voor comfort/plezier voor jongeren 
 
Gastheer/dame/crew aanwezig? Ja/neen  Voor optimale begeleiding gasten 
 
Kosten 
Zijn er kosten en welke waar VaarKracht   Verkrijgen inzicht; Om de kosten voor 
rekening mee moet houden? Ja/neen  VaarKracht beperkt te houden 
   
Verzorgt/bekostigt u de "picknickmand"?  Om de kosten voor VaarKracht beperkt te 
Ja/ neen       houden of zelf te voldoen  
      
Bent u WA verzekerd? Ja/ neen   Bij eventuele schade inzichtelijkheid op 
       beroepsmogelijkheid  
 
Overige vragen 
Wanneer kunt u met name varen?   Voor het maken van een vaar-afspraak 
Door de week, weekenden, beide     
 
Heeft u vragen opmerkingen of suggesties?  Informatie over bv voeding, comfort etc 
 
Toestemming: U gaat akkoord met de   Er worden voor de gasten en bemanning 
privacyverklaring en geeft toestemming   foto’s en films gemaakt. Ook voor 
voor het gebruik van foto- en filmmateriaal   sponsors en andere geïnteresseerden. 
dat tijdens de vaartocht gemaakt wordt.  Te zien op website, Facebook  
Het materiaal is voor uitsluitend voor  
VaarKracht en wordt niet commercieel 
gebruikt  
     
Aansprakelijkheid : VaarKracht is niet ver-  We doen een beroep op de eigen  
antwoordelijk voor schade aan uw eigen schip  verantwoordelijkheid van de schipper 
of schade door u veroorzaakt aan derden     

 

 

Vrijwilligers informatie 
Wordt verkregen door via website het deelnemersformulier in te vullen en te verzenden. 
Informatie wordt in outlook bij “vrijwilligers” op naam opgeslagen. 
Informatie wordt in Office verzameld in een Word-document. 
Op basis van deze informatie ontvangen de vrijwilligers de nieuwsbrieven. 
 
Tevens worden de vrijwilliers in een Excel-document geregistreed voor het inplannen bij 
vaartochten en evenementen. Dit zijn niet alle vrijwilligers, maar alleen die frequent 
deelnemen. Deze vrijwilligers komen na instemming ook in de Groeps-App Vrijwilligers. 
 
Er wordt tevens een Office document als jaarplanner van vaartochten en activiteiten 
gemaakt en bijgehouden. Daarin staan de vrijwilliers vermeld die zich voor de vaartochten 
en evenementen hebben aangemeld.  
 
Deze informatie blijft in Outlook Info@vaarkracht.nl en excelbestanden bewaard en wordt op 
actualiteit mbt de inzetbaarheid van de vrijwilligers onderhouden. 
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Welke Informatie van vrijwilligers: 
Informatie wordt via het aanmeldformulier op de website ingevuld en aan info@vaarkracht.nl 
gemaild. 
Vervolgens krijgt de aanvragende vrijwilliger een uitgebreider aanvraagformulier gemaild. De 
vragen staan hier onder. 
 

Deelnameformulier vrijwilligers:  Waarom deze informatie: 

 
Voor- en Achternaam    Registratie en indelen bij vaartochten ed  
Geboortedatum    Registratie en geeft beeld fysieke conditie 
Woonplaats     Registratie en planning inzet locale vaartochten 
Adres      Registratie en evt toesturen van materialen 
Tel.nr.      Contact    
Gsm-nummer     Contact op locatie; Deelname groeps-app 
E-mail      Contact, Planning en Communicatie  instructies 
IBAN NR     Eventuele betalingen onkosten 
Beroep( geweest)     Samenstelling vrijwilligers bij vaartochten mbt  
       ervaring en kennis  
EHBO kennis?    Samenstelling vrijwilligers bij vaartocht mbt  
       ervaring en kennis  
Bovenmaat ( jack)    Beschikbaar stellen van jack, kleding  
 
Als vrijwilliger bij VaarKracht sinds?   Statistiek; Aandacht voor jubileum 
 
Stel dat er tijdens een vaartocht iets  Communicatie naar familie 
gebeurt; wie kunnen we bellen? 
GSM-Noodnummer:      Bereikbaarheid ivm met noodsituatie 
Voor en achternaam:    Voor communicatie  
Relatie:      Nuttig om te weten bij contact   
 
Geldige ziektekosten verzekering  Vrijwilligers dienen verzekerd te zijn; geen 
ja/neen       kosten en aansprakelijkheid voor VaarKracht  
      
Geldige WA-verzekering     Vrijwilligers dienen verzekerd te zijn; geen 
ja/neen       kosten en aansprakelijkheid voor VaarKracht  
 
 

Je bent in de regel beschikbaar:  (vervang O voor X)  voor inzetbaarheid bij vaartochten, 
evenementen of specifieke vrijwilligerswerkzaamheden 
door de week       O 
in de weekenden      O 
door de week en in weekenden    O 
alleen overdag      O 
ook ’s avonds       O 

 

Waar kan je mij voor vragen/ inzetten:  (Meerdere opties mogelijk) 
HavenTeam lid      O   
ServiceTeam lid      O 
Coördinator GroepsVaartocht 2*)    O  
Medicus 1*)       O 
Verpleegkundige 1*)      O 
Watersporter, zeiler      O 
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Gediplomeerd stuurman motorschip 1*)   O 
Acquisitie catering, horeca     O 
Acquisitie andere bedrijven     O 
Acquisitie entertainment     O 
Acquisitie watersport      O 
Acquisitie zorginstellingen     O 
Serviceclubs contact leggen     O 
Serviceclubs presentatie geven    O 
Sponsoring en donaties     O 
Publiciteit        O 
Socialmedia       O 
Iets anders?   …………………………..    O 
 
 
1*) Geef een toelichting mbt actualiteit, specialisatie en andere nuttige weetjes. 
2*) Ben of voel je je voldoende capabel? Ervaring? Graag toelichten. 
Wil je nog een extra toelichting geven of heb je vragen? 
 
Bovenstaande vragen geven inzicht in de capaciteit en mogelijkheden om de vrijwilliger zo 
goed en plezierig mogelijk in de zetten. 
Doen wat je leuk vind en waar je goed in bent. 
 
Toestemming: U gaat akkoord met de   Er worden voor de gasten en bemanning 
privacyverklaring en geeft toestemming   foto’s en films gemaakt. Ook voor 
voor het gebruik van foto- en filmmateriaal   sponsors en andere geïnteresseerden. 
dat tijdens de vaartocht gemaakt wordt.  Te zien op website, Facebook  

Het materiaal is voor uitsluitend voor  
VaarKracht en wordt niet commercieel 
gebruikt 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast hebt u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
VaarKracht en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons 
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 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 sturen naar info@vaarkracht.nl 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer 
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo 
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . VaarKracht 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 
 

 

 

 



 

 

Beveiligen van uw persoonsgegevens 
VaarKracht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met ons. 

 

 
Namens bestuur en directie van Stichting VaarKracht  

 
Huizen, 14 mei 2018 
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