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Redactie: Else Fokkinga
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Vanuit het bestuur

Agenda ledenvergadering 29 april 2022 21:00 uur

1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 30-04-2021
4. Jaarverslag seizoen 2020/2021
5. Financieel jaarverslag 2020/2021  
 - Vaststellen begroting seizoen 2021/2022
 - Contributie jaarlijkse automatische incasso i.p.v. halfjaarlijks  
 (stemronde)

6. Verslag kascommissie (Robin Faber en Anno Huisman)
7. Benoeming kascommissie lid (aftredend Robin Faber)
8. Bestuurszaken
 -Lid van verdienste
 -Contractverlenging met de hoofdtrainer
 -Bestuurswisselingen
 -Hotse Dekker aftredend als jeugdvoorzitter
 -Tim Tjoelker van wedstrijdsecretaris naar jeugdvoorzitter
 -Invulling openstaande vacatures



9. Presentatie nieuwe logo door Samen Gebrand (stemronde)
10. Introductie nieuwe shirt en (nieuwe) sponsoren 
11. Update jubileum 2023 door de activiteitencommissie
12. Rondvraag
13. Sluiting

Verslag vorige ledenvergadering 2021

1.Opening
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter.

2. Ingekomen stukken / mededelingen
Alleen de officiële afzeggingen.
 
3. Notulen ledenvergadering 18-01-2020
Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd en vastge-
steld.

4.  Jaarverslag seizoen 2019/2020
     Het jaarverslag is voorgelezen er zijn geen op-aanmerkingen.

5.  Financieel jaarverslag 2019/2020
      Het verslag is doorgenomen en het is voor iedereen helder.

Vaststellen begroting seizoen 2020/2021
      De begroting wordt besproken en vastgesteld. 

6.   Verslag kascommissie (Robin Faber & Johannes van der Wal). 
       De kascommissie is tevreden over het verslag en het klopt. Ze zijn   
positief gestemd over de cijfers. 
       
7.   Benoeming kascommissielid    
Aftredend: Johannes van der wal
Johannes wordt bedankt voor zijn inzet.
Nieuw kascommissielid is Anno Huisman



8.   Bestuurszaken

Beker van verdienste: Harm Oosterbaan
Recht van opstal: 
Algemene uitleg van de stemming. Iedereen heeft digitaal zijn hand 
opgestoken.
Digtale stemming:
16 voor
0 Tegen
 
9.    Rondvraag
Bouke-Paul → Heeft via zwager gehoord dat er contact is met Akkrum 
over eventuele  samenwerking met Akkrum. Klopt dat? 

Hotse → Er klopt dat er contact is met Akkrum voor de jeugd boven 
JO-13. Voor nu is het alleen praten over eventuele problemen in de toe-
komst. 

De aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdrage. 
 
Volgende boekje

Input voor het volgende boekje kunnen jullie aanleveren voor 13 mei 
2022 via redactie@vvoldeboorn.nl. 



Entreelijst

Barlijst

Datum Wedstrijd Wie

15-05-22

29-05-2022

Oldeboorn 1
AVV 1

Oldeboorn 1
Blauwhuis 1

Nina van Kalsbeek
Lotta Spinder

Wendy Tijsma 
Jan Nijboer

Algemeen

- Je dient op de aangewezen tijd aanwezig te zijn.

- Als je niet kunt om enige reden, zelf voor vervanging zorgen.

- Indien er wedstrijden af – of ingelast worden krijgen jullie telefonisch 
bericht.

- Kas en sleutels ophalen bij Jan Hendrik v/d Wal, dit aanvragen via app 
op 0623927985.

- Scheidsrechter vragen wat hij wil drinken in de rust (op kosten van de 
club).

- Zorg dat de koelkasten bijgevuld zijn/blijven.

- Als er producten opgemaakt worden of ontbreken graag opschrijven.

Jeugd

- Ranja voor de rust klaarmaken + fruit (halve appel + hele banaan per 
team).

Senioren

- Gehaktballen klaarmaken.

- Thee voor de rust klaarmaken.





Wedstrijdverslagen

Aldeboarn tegen heerenveense boys

Wij moesten voetballen tegen heerenveense boys.
Na vijf minuten scoort Ids de een nul en vlak daarna scoort hij de twee 
nul. En Anouk scoort na zestien minuten en vijf minuten later scoort 
heerenveense boys. Een minuut daarna scoort Ids zijn derde. En daar-
na scoort de tegenstander. En Obama pikt ook een goaltje mee. Vlak 
daarna scoort Antsje met een blunder van de keeper. En zeven minuten 
daarna scoort Ids alweer en Gerrit scoort ook nog. Silvan keept een prima
wedstrijd. En Drys en Hein hebben een paar goede assists gegeven. 
Eindstand 8-2.
 
Groetjes, Hein Bouma

Zaterdag 2 april Moest jo10 tegen LAC Frisia.

Het was een moeilijke wedstrijd, maar er werden veel goals gemaakt: 2 
goals voor Jens Nijdam, 1 goal voor Jacob Hofstra, 3 goals voor Steffen 
Dijkstra, 2 goals voor Douwe Tamminga. Marrit Ernst & Jarno Veld waren 
in de eerste helft actief. Luna Mud deed het ook heel goed als midden-
velder. En Hindrik van de Krieke als keeper.  
Ook te danken aan onze trainers: Johannes Nijdam, Iwan Huitema. En als 
coach: Jeldou van de Krieke, Johannes Nijdam. 
Volgende week tegen Gavc.

Jarno veld

Voetbalverslag JO-12b Sint Johannesgea - Aldeboarn (2 april 22)
 
We begonnen de wedstrijd met als opener een goal van Hein in de 4de 
minuut. Maar 3 minuten later konden de tegenstanders uit een corner 
ook een goal maken. En dat was het begin van hun goalsaldo want 2 mi-
nuten later volgde een 2de goal. van de tegenpartij  en weer 4 minuten 
later volgde nog een goal en nog 2 minuten Later nog een goal. we had-
den een time-out van 1 minuut waarin we een plan  hebben beraamd 
voor onze verrassingsaanval en we hadden ook nog eens 



succes. 10 minuten later scoorde Anouk en weer 2 minuten later gaf Ids 
een  mooie voorzet waar vervolgens een goal uit werd gescoord door de 
tegenpartij zelf. En een minuut later lukte het Ids om de gelijkmaker te 
maken, dit was in de 28ste  minuut . Na de pauze lukte het Ids ook om 
nog een goal te scoren waardoor we 1 punt voorstonden. Maar na weer 
een  time-out van 1minuut wisten de tegenstanders nog 2 goals te ma-
ken waardoor we uiteindelijk  Met 6 - 5 verloren. 
 
Drys 

BLUE BOYS WINT DE DERBY TEGEN OLDEBOORN NA SPANNEND 
DUEL

Op zondag, 3 april ontvangt Oldeboorn, Blue Boys. Het vorige duel was 
een duel, waar Oldeboorn met lege handen naar huis vertrok, maar 
meer verdiende. Oldeboorn zocht naar wraak, begon de wedstrijk sterk 
en hield de blauwhemden op eigen helft. Als resultaat van het vast zet-
ten kon Blue Boys er gelijk uit komen met ruimte achter de verdediging. 
Na een sterke rush van Jesse Machiela, die de bal rakelings over het doel 
schoot, werd het gevaarlijk. In de volgende minuten werd het gevecht 
vooral op het middenveld gestreden. Oldeboorn, dat toch wat sterker in 
de persoonlijke duels was, creëerde hierdoor een aantal kansen rond het 
zestien meter gebied onder ander een bal op de paal, die via de keeper 
achter de goeie kant van de paal verdween. Na kansen heen en weer 
blijft het 0-0 in de 1e helft. 
In de 2e helft is hetzelfde spelbeeld aan de orde. De blauwhemden 
hebben het lastig tegen Oldeboorn. In de 61e wordt Jelte Mulder bereikt 
door Sander Hoekstra en speelt zijn directe tegenstander uit. Hij wordt 
hierbij licht geraakt, maar de scheidrechter kende de penalty toe. Jelte 
Mulder twijfelt niet en pakt het cadeautje keurig uit: 0-1. De blauwhem-
den krijgen energie door de voorsprong en weten meer duels te winnen.
Oldeboorn begint aan te dringen en Blue Boys weet stand te houden. In 
de laatste minuut weet youngster Feico de Roos een geweldige rush te 
maken en houdt keurig het overzicht en weet Sander Hoekstra 1 op 1 te 
zetten. Laatstgenoemde twijfelde niet en speelt de keeper uit en weet de 
overwinning binnen te schieten voor de blauwhemden.



Zaterdag 26 maart hebben wij met ons team 10-7 gewonnen!

Daar zijn wij heel blij mee!
Binnen 5 minuten stonden we al met 4-0 voor.
Hindrik en Jens waren heel goed aan het keepen.
1-0 Steffen
2-0 Douwe
3-0 Steffen
4-0 Douwe
4-1
4-2
5-2 Douwe
5-3
6-3 Jens
6-4
Rust
6-5
6-6
6-7
7-7 Jacob
8-7 Douwe
9-7 Douwe
10-7 Douwe
 
Groetjes Marrit

26-03-2022 O- 13 Aldeboarn-Waskemeer(2-2)

Zaterdag 26 maart hebben wij (Boarn) een wedstrijd tegen Waskemeer 
gespeeld. Eerst inschieten en daarna gelijk beginnen. Het begon voor 
Boarn goed met veel kansen, allemaal gemist…… Verder op in de wed-
strijd had Waskemeer ineens een kans….. ja hoor, een goal. Daarna had-
den wij weer allemaal kansen, jaaa! Een goaal! Dennis heeft gescoord 1-1. 
Later in de 2e helft kwam er weer een kans voor Boarn…. 1-2! Kopbal van 
Thomas Brandsma(POLLIE)! Toen werd het knokken voor de voorsprong 
te behouden, hun weer kansen wij weer kansen, maar hun de meesten. 
Ja hoor handsbal Gerrit, penalty, goal… Eindstand: 2-2.

Friso_BRYSKE         



Wedstijdverslag 26 maart 2022 Oldeholtpade- vv Oldeboorn
 
Vroeg uit de veren. Aanvang 09::00 uur verzamelen 08:20 uur.
Ik hielt rekening met een lage temperatuur van rond de 2 graden.
Maar, het was schitterend weer weinig tot geen wind en een heerlijk 
zonnetje. Kortom, ideaal voetbalweer. Na het warm lopen en strekken 
aanvang wedstrijd met relatief veel ouders, opa’s en oma’s.
Volgens mijn hadden onze spelers,Kars,Jens, Renke, Rense,Jitse Hid-
de en Relis, er zin in. Moest wel even wennen dat er vooraanvang geen 
volks- en/of clubliederen werden gespeeld. Onder leiding van de coach 
Pieter en Rene gingen de boys voortvarend van start.
Binnen ongeveer 5 minuten waren er al 3 doelpunten gemaakt. Dat 
belooft wat dacht ik. Onze jongens speelde geweldig. Leuk on te zien het 
verschil in vaardigheden, instelling en karakter.   
Er werd momenten goed samengespeeld en onze keeper was vandaag 
in vorm. Ik dacht dat we de rust ingingen met een voorsprong van 0-7 
als ik me niet vergis.
Na de rust, hetzelfde laken een pak. Soms goed samenspelen in de 
aanval maar ook elkaar helpen met verdedigen. Uiteindelijk werd de 
einstand 0-11, dit door goed keeperswerk. Er waren een paar hele mooie 
doelpunten bij. Zonde dat er in dat geval geen herhaling gezien kan 
worden. Het zij zo.
 
Jongens, jullie hebben een hele goede wedstrijd gespeeld. Toppie hoor
 
Ger Appels

Oldeboorn - Aengwirden

Afgelopen zondag 13 maart vond de eerste ontmoeting van dit seizoen 
plaats tussen Oldeboorn en Aengwirden. Oldeboorn heeft na de winter-
stop nog niet verloren en wilde deze reeks vandaag graag voortzetten. 
Daarnaast wilde trainer Frank Waringa ook graag 3 punten zien van zijn 
ploeg omdat Frank zijn roots bij Aengwirden liggen en er dus geen pra-
tjes moesten zijn na de wedstrijd. Oldeboorn was voor het eerst zo goed 
als compleet dit seizoen wat positief lijkt voor de komende tijd. Hierdoor 
zal een ieder extra gemotiveerd zijn om te presteren.
Oldeboorn kwam oud-speler Age de Jong tegen die in zijn gloriejaren 
veelal doelpunten wist te produceren samen met Robert voorin. Robert 
is sinds dit seizoen weer terug bij Boarn maar heeft helaas nog pech met 



blessureleed. Vandaag startte Oldeboorn met bijna dezelfde ploeg als 
tegen AVV, echter stond Tim vandaag weer linksback ipv Sjim.
Op de bank namen daarnaast plaats Robin en Jurrit beide terug van co-
rona en Max die ook weer deelnam aan de selectie na blessureleed.
 
Aengwirden mocht de wedstrijd aftrappen en al vanaf het begin van de 
wedstrijd was het voor Oldeboorn duidelijk dat ze vandaag te maken 
kregen met een ploeg die veel de lange bal hanteerde op Age en zijn 
mede-spits.Oldeboorn wist deze ballen telkens redelijk te onderschep-
pen waardoor er van achteruit opgebouwd kon worden. Wat kleine 
kansjes van de kant van Oldeboorn maar nog geen grote, uitgelezen 
mogelijkheden.

Dit veranderde in minuut 30 toen Anno het net wist te vinden na een 
goede combinatie van Oldeboorn op het middenveld waarbij de bal van-
af rechts kwam en Anno een rebound wist in te tikken van Tjitze.
Voor Oldeboorn leek geen vuiltje aan de lucht tot een bal van Hotse 
terug op Dennis in het eigen doel rolde. Dennis was al bezig met de pass 
op Henk maar vergat de bal aan te nemen waardoor deze langs zijn voet 
rolde in het eigen doel. 1-1 net voor de rust.

Dennis wist dit ongelukje gelijk na de rust goed te maken. Een lange 
bal van hem viel over de verdediging heen welke een prooi was voor 
Tjitze die eerste van deze middag wist te maken. Oldeboorn probeerde 
de druk op de verdediging van Aengwirden op te voeren maar slaagde 
hier niet echt in waardoor zij bleven hopen op een gelijkmaker. Tjitze 
kreeg de kans op de 3-1 maar schoot vol op de lat. Hierna kregen Arnold 
(kopbal over) en Jentje (schot op de paal) nog kansen op de 3-1 maar die 
bleef uit. Tot de 75e minuut bleef het dus 2-1 waardoor Aengwirden een 
verdediger doorschoof wat ervoor zorgde dat bij Oldeboorn de organi-
satie weg leek en niemand meer wist welke tegenstander er opgepakt 
moest worden.

Max mocht zijn eerste minuten maken van het seizoen, die de hardwer-
kende Jentje kwam vervangen.

Hierdoor kwam er wat versteviging op het middenveld en ging Olde-
boorn iets meer proberen via een counter de 3-1 te scoren. Dit lukte in 
minuut 85 toen Tjitze wist te scoren na goed druk te hebben gezet op 
een verdediger die te lang treuzelde in balbezit, waardoor hij de bal kon 



Uit onze clubbladen (78)

OLDEBOORN 2 - AKKRUM 3 0-0 

Zondag moest Oldeboorn aantreden tegen de veteranenploeg Akkrum 
3, waarin een aantal geroutineerde spelers stonden opgesteld. De eerste 
helft ging gelijk op waarbij Oldeboorn toch de beste kansen kreeg. deze 
werden echter gemist, vooral door het goede keepen van onze oud-spe-
ler Jelle Postma. De tweede helft begon met een offensief van Akkrum, 
maar ze kwamen verder dan een schot tegen de lat. Akkrum trok zich 
hierna in de verdediging terug, maar Oldeboorn wist geen doelpunten 
te maken. De wedstrijd werd steeds onvriendelijker en er werden weder-
zijds veel overtredingen gemaakt. In de laatste minuut wist Akkrum nog 
te scoren, maar dit doelpunt werd op advies van grensrechter Kraan te-
recht wegens buitenspel afgekeurd. Akkrum was het hier natuurlijk niet 
mee eens, zodat er na afloop nogal wat scheldwoorden vielen. In ieder 
geval bleef Oldeboorn 2 ongeslagen en a.s. zondag wordt weer gewon-
nen. Sj. Huisman 

De katjes

onderscheppen en 1 op 1 met de keeper koelbloedig afrondde. Onder-
tussen was Sjim nog ingevallen voor Ridzert.

In de laatste minuten wist Oldeboorn nog op 4-1 te komen. Na een goe-
de bal van achteruit van Tim de diepte in wist Tjitze de verdediging te 
passeren en op doel te schieten, hierdoor dacht Tjitze ook nog zijn derde 
goal te maken, echter kwam deze op naam van de verdediger van Aeng-
wirden die de bal in eigen goal werkte.

Hierna mochten Jurrit en Robin nog even het veld in voor Tjitze en Anno.
Jurrit kreeg nog een kans op de 5-1 maar zijn goede schot werd gekeerd 
door de keeper en Robin kreeg nog een kans waarbij alle mooie gedach-
ten geen uitvoering kregen.

Hierna was het einde wedstrijd en bleven de drie punten dus in Boarn.
Over een dikke maand zullen beide ploegen elkaar weer tegenkomen en 
dan op het sportcomplex van Aengwirden.



OPSTELLING: OLDEBOORN 2 

Doel: Chris Lantinga 
Achter: Sjieuwe Huisman, Rinus Dam en Sjoerd Wagenaar 
Midden: Jan Adamse en Ate Jeeninga 
Voor: Wietse Rodenburg, Meinie Kleefstra, Wybren Huisman, Metro Vool-
stra en Rein Knol Reserve: Pieter Hoekstra 

(overgenomen uit clubblad 4 – 11ejaargang – 23 september 1970)

Uit de oude doos … van Koos {8-27} 
(tekst: S. Huisman.) 

We schrijven zaterdagavond 22 november en zijn weer enigszins op de 
hoogte van het laatste dorpsnieuws, tenminste als men nieuws en bor-
relpraat een beetje weet te onderscheiden. Voor Studio Sport op de bank 
in slaap gevallen, maar lees nog net op het Nws.v. Slechthorenden dat 
ons Heerenveen in het verre Maastricht zijn 2-0 achterstand bij rust nog 
heeft weten goed te maken middels een 2-2 gelijkspel en dat is bepaald 
geen slecht resultaat te noemen. In lang vervlogen tijden (1947) werd 
bij M.V.V. overigens eens een 4-0 achterstand omgebogen in een 6-7 
overwinning. Men reisde toen voor de verandering per vliegtuig. Kreeg 
vanmiddag van diverse kanten het verwijt te horen dat ik schitterde door 
afwezigheid (altijd al last van gehad) tijdens de bijeenkomst van de boe-
ren, terwijl dezen een kleine (?) financiële bijdrage voor mij gereed had-
den. Wat in het vat zit verzuurt niet, zullen we maar hopen. De jeugd-
wedstrijden zijn vandaag, naar mijn weten, allen afgelast en volgende 
week komen alleen het eerste en tweede (ijs en weder-dienende in aktie. 
Deze beide elftallen lopen echter niet over van aktiviteit wat het schrijven 
van verslagen betreft. Vermoedelijk kan de redaktie dus wel wat kopy 
gebruiken en we zullen proberen dit schrijven wat langer te maken dan 
het voorgaande. Indien nodig zorgen de typistes wel voor een aflevering 
in meerdere delen. Mochten we elkaar voor de kerstdagen niet meer op 
deze plaats ontmoeten, dan alvast gezellige dagen en smakelijk (vr)eten 
op aarde, alsmede een Happy 1987 toegewenst.



Tjitze Brandsma 1e elftal 25 doelpunten

Gerben Bouma 1e elftal 8 doelpunten

Rik van Santen 2e elftal 8 doelpunten

Sietse van den Brink 2e elftal 7 doelpunten

Jentje Brandsma 1e elftal 4 doelpunten

Anno Huisman 1e elftal 4 doelpunten

Iwan Huitema 2e elftal 3 doelpunten

Arnold Oosterbaan 1e elftal 2 doelpunten

Ophir Ashur 2e elftal 2 doelpunten

Jurrit Dijkstra 2e elftal 2 doelpunten

Rene Spinder 2e elftal 2 doelpunten

Johannes van der Wal 2e elftal 2 doelpunten

Dani van Warmerdam 2e elftal 2 doelpunten

Max Antonissen 1e elftal 1 doelpunt

Arnold Hobma 2e elftal 1 doelpunt

Robin Faber 2e elftal 1 doelpunt

Jelle Postma 2e elftal 1 doelpunt

Tom Proot 2e elftal 1 doelpunt

Piet van der Feer Bokaal 2021/2022 



Privacy Statement V.V. Oldeboorn

Het privacy statement is aangepast. Om iedereen hiervan op de hoogte 
te stellen drukken we deze eenmalig in het clubblad. Het privacy state-
ment staat ook op de website.

V.V. Oldeboorn, gevestigd aan Súdkant 2, 8495 KN Aldeboarn, is verant-
woordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergege-
ven in dit privacystatement. 

Doelen van de verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de ledenadministratie, 
contributieheffing, informatieverstrekking (zoals wedstrijdverslagen in 
het clubblad en bijvoorbeeld het barrooster), verkoop van een artikel in 
onze webshop, het uitnodigen voor overeenkomsten en/of salariëring. 
Deze verwerkingen zijn nodig om jou lid te laten zijn of om je van dienst 
te kunnen zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vanwege bovenstaande doelen verwerken wij de volgende persoonsge-
gevens: naam, geslacht, adres, telefoonnummer,  e-mailadres, geboor-
tedatum, bankrekeninggegevens, nationaliteit en een profielfoto. Van 
leden boven de 16 jaar vragen wij een kopie van een geldig legitimatie-
bewijs. Hierbij hebben we het BSN niet nodig. Deze mag je wegstrepen 
(op 2 plaatsen). Het inschrijfformulier laat zien welke informatie wij ver-
werken van leden. Je vindt dit formulier via deze link: Aanmeldformulier 
- VV Oldeboorn.

We hebben ook te maken met persoonsgegevens van kinderen onder 
de 16 jaar. Wanneer iemand onder de 16 jaar lid wordt, hebben we toe-
stemming van de ouders/verzorgers nodig om deze persoonsgegevens 
te mogen verwerken. Wij vragen ook toestemming van de ouders/ver-
zorgers voor het maken en plaatsen van foto’s voor op de website. 

Wij verwerken uw naam, adres en bankrekening gegevens als u iets via 
onze webshop bestelt. Dit hebben wij nodig om uw order op de juiste 
manier te verwerken. 



Met wie we persoonsgegevens delen

Voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst moeten wij jouw 
persoonsgegevens delen met derden, zoals de KNVB en Sportlink. Wan-
neer je wilt weten hoe deze partijen omgaan met jouw gegevens, kun je 
de privacystatements van deze partijen raadplegen. 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang je lid bent van onze club, 
contact hebt met onze club of vrijwilligerswerk doet voor onze club. 
Twee jaar na opzegging of na het laatste contactmoment verwijderen 
wij je gegevens. In sommige gevallen hebben we te maken met de fis-
cale bewaarplicht en in dat geval moeten we de gegevens tot 7 jaar na 
opzegging of na het laatste contactmoment bewaren. 

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

V.V. Oldeboorn neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens 
serieus. Hiervoor worden passende maatregelen genomen. Wij willen 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 
en ongeoorloofde wijziging tegengaan. Wanneer jij denkt dat wij jouw 
persoonsgegevens niet goed beveiligd hebben of wanneer je een signaal 
ziet van misbruik, kun je contact met ons opnemen via privacy@vvolde-
boorn.nl.

De rechten die je hebt

Inzien of meenemen
Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastge-
legd en of je deze mag inzien. In bepaalde gevallen kun je je persoonsge-
gevens opvragen en meenemen. Dit geldt voor elektronische gegevens 
die je zelf aan ons hebt gegeven.

Wijzigen of wissen
Wanneer je van mening bent dat wij je persoonsgegevens onjuist of on-
volledig verwerken of je vindt het niet nodig dat bepaalde gegevens zijn 
verwerkt, dan kun je een verzoek tot wijzigen, aanvullen of verwijderen 
indienen. Je kunt ook vragen het gebruik van de gegevens te beperken.



Bezwaar indienen
Je kunt bezwaar indienen tegen het verwerken van bepaalde persoons-
gegevens of tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct mar-
keting en/of profiling. 

Je kunt een beroep doen op je rechten via privacy@vvoldeboorn.nl. Wij 
kunnen een dergelijk verzoek alleen in behandeling nemen als je bij 
je verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs meestuurt. Om 
identiteitsfraude te voorkomen, vragen wij om het BSN-nummer (op 2 
plaatsen) en de foto door te krassen. Je kunt hiervoor ook de app van de 
Rijksoverheid gebruiken. In sommige gevallen mogen wij uw verzoek 
weigeren. Je ontvangt van ons zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, 
een reactie. 

Als je een klacht hebt over hoe de club omgaat met jouw persoonsge-
gevens, heb je de mogelijkheid om deze in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Wijzigingen 

De voetbalvereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om 
deze up-to-date te houden. Op onze website zal steeds de meest recente 
versie van de privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden je daarom 
aan de verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen 
zullen we er alles aan doen om je zo goed mogelijk te informeren, bij-
voorbeeld per e-mail of door een mededeling op de website.



Partytafel nodig?
Huur ze bij VV Oldeboorn voor
€2.50 per dag / per tafel



@s.deroostegelwerk




