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Algemeen 

Sportfederatie: Vlaamse Tafeltennisliga VZW 

Adres: Brogniezstraat 41 te 1070 Brussel 

Rechtsvorm: VZW 

Website: www.vttl.be 

 

De sportfederatie is lid van de Koninklijke Belgische Tafeltennisbond. 

 

Contactpersoon federatie en verantwoordelijke naleven van de privacywetgeving: 

Naam: Lamproye Dirk 

Telefoon: 02/527.53.72 

E-mail: info@vttl.be 

 

De Vlaamse Tafeltennisliga wil een kwalitatieve en efficiënte werking uitbouwen naar alle 

doelgroepen (Jeugd, recreanten, veteranen, competitiespelers, topsporters, G-sporters, ...), zodanig 

dat tafeltennissers hun leven lang actief kunnen blijven in de federatie. 

 

De Vlaamse Tafeltennisliga heeft iets meer dan 8.900 leden en al deze leden worden verwerkt in 

onze ledendatabase. 

 

Persoonsgegevens 

De VTTL houdt volgende algemene persoonsgegevens bij: 

 

• Identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres 

• Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, nationaliteit 

• Beeldmateriaal: foto’s (zie ook de privacy-verklaring hieromtrent) 

• Opleidingen en vormingen 

• Eventuele handicap (in functie van G-sport) 

• Ongevalsaangiftes 

 

De VTTL houdt verder geen gevoelige persoonsgegevens (vb. medisch dossier, dieet, seksuele 

geaardheid,…) bij. 

 

Betrokkenen 

De VTTL houdt persoonsgegevens bij van: 

 

• Alle aangesloten leden 

• Deelnemers aan stages of sportkampen 

• Personeel 
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Deze persoonsgegevens worden via diverse manieren verwerkt: 

 

• Lid: ieder lid zal binnenkort zijn eigen persoonsgegevens kunnen bekijken en aanpassen waar 

nodig. 

• Clubsecretaris: heeft de rechten om de persoonsgegevens van de eigen clubleden te bekijken 

en aan te passen waar nodig. 

• Provinciaal comité: heeft de rechten om de persoonsgegevens van de spelers van de eigen 

provincie te bekijken en aan te passen waar nodig. 

• Federatie-medewerkers: Bepaalde medewerkers hebben de rechten om de 

persoonsgegevens van alle leden te bekijken, dit met het oog op een correcte 

ledenadministratie richting subsidiëring. 

 

Iedere “verwerker” heeft rechten. Rechten die duidelijk afgesproken worden en die duidelijk 

weergeven wat iemand wel of niet mag doen met die rechten. 

De persoonsgegevens staan op een server en zijn te vinden via onze ledenadministratie-website 

leden.vttl.be. 

 

Verwerkingsactiviteiten 

Verwerking is het verzamelen, raadplegen, verspreiden, koppelen, registreren of vernietigen van 

gegevens. 

 

• Ledenadministratie: De VTTL registreert persoonsgegevens van al haar leden voor het 

aanmaken van lidkaarten, aanvragen subsidies, afsluiten van verzekeringen, informeren van 

activiteiten, … 

• Organisatie van competitie: De VTTL registreert persoonsgegevens voor de organisatie van 

de competitie. 

• Organisatie van opleidingen: De VTTL registreert persoonsgegevens van deelnemers aan 

opleidingen en vormingen, alsook van trainers en opleiders. 

• Organisatie van evenementen: De VTTL registreert persoonsgegevens van de gebruikers van 

haar aanbod en de registratie van betalingen (o.a. sportkampen, criteria, King Pong,…) 

• Personeelsadministratie: De VTTL registreert persoonsgegevens van medewerkers of 

personeelsleden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake personeelsbeheer. 

• Vrijwilligers: De VTTL registreert persoonsgegevens van haar vrijwilligers om te voldoen aan 

de vrijwilligerswetgeving. 

• Leveranciersboekhouding: De VTTL registreert persoonsgegevens van de leveranciers voor 

het opmaken van contracten, de betaling van facturen en de correcte verwerking in de 

boekhouding. 

• Sociale media: De VTTL registreert de mensen die haar Facebook-pagina volgen. 

 

Alle persoonsgegevens worden uiteindelijk verwerkt door de VTTL of haar aftakkingen (provincies, 

clubs, leden zelf). Deze persoonsgegevens worden enkel overgedragen aan Sport Vlaanderen gezien 

de wettelijke verplichting om in aanmerking te komen voor subsidiëring. 


