NEDERLANDSE DARTS BOND
NIEUWSBRIEF 1 | MAART 2017

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
Nederlandse Darts Bond en is bedoeld om de besturen van onze lidorganisaties en de NDB
vrijwilligers zo goed mogelijk te informeren over het belangrijkste nieuws en om een terugkoppeling te
geven over de laatste ontwikkelingen en eventuele genomen beslissingen.

BAUHAUS Dutch Open Darts groot succes!
De BAUHAUS Dutch Open Darts was weer een
fantastisch dartsfeest. Op zondag werden de darters
op het grote nieuwe podium toegezongen door de
duizenden enthousiaste dartsfans in de Bonte Wever
in Assen. De sfeer was geweldig en het publiek zong
luid mee met de muziek die tussen de wedstrijden
werd gespeeld. Ook de 180 scores werden met luid
gejuich gescandeerd en de tekstbordjes stonden vol met ludieke teksten of aanmoedigingen aan de
spelers en speelsters. Ook dit jaar waren er weer verschillende vernieuwingen doorgevoerd die zeer
goed werkten. We hebben enorm veel positieve reacties ontvangen van fans, darters en topspelers.
De evaluatie is nog volop gaande. De uitkomsten van deze evaluatie gebruiken we om er volgend jaar
een nog mooier feest van te maken.
Afscheid Johan Bovenschen
Het bestuur heeft met Johan Bovenschen gesproken over de verwachtingen van de portefeuille
Breedtesport. Het bestuur is van mening dat de komende jaren veel wordt gevraagd van deze
portefeuille. Meer dan Johan, ondanks zijn enorme inzet als bestuurlid, biedt. Johan was hierover
begrijpelijk teleurgesteld. Johan heeft uiteindelijk besloten zich terug te trekken als bestuurslid. Deze
keuze respecteert het bestuur. Wij bedanken Johan voor zijn inzet voor de dartssport en zijn
vertegenwoordiging van het bestuur bij de toernooien die hij graag bezocht.
Vacature
Wij zijn dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid breedtesport. Lijkt jou dit een mooie uitdaging of
ken je iemand die deze functie op een geweldige wijze zou kunnen uitvoeren? Twijfel dan niet en
neem contact op met de NDB! Meer informatie kun je vinden door hier te klikken.
Arie van der Rassel in het zonnetje gezet
Tijdens de uitreiking van de Wouter Duinisveld award, de sportprijs
voor gehandicapten van Den Haag, werd Arie van der Rassel door de
NDB in het zonnetje gezet. Arie werd door Rinus Loof – van
Overmeeren geroemd om zijn niet aflatende ijver om het rolstoel darts
van de grond te krijgen. Lees meer door hier te klikken.
Bijeenkomst internationale dartsorganisaties
De uitnodigingen voor deze bijeenkomst, die plaats zal vinden op 22 april, zijn inmiddels verstuurd
naar alle lidorganisaties. Mocht u op voorhand graag een stuk met uw reactie en/of visie rond willen
laten sturen dan verzoeken we u dit uiterlijk voor 7 april te doen. De NDB zal hetzelfde doen. Als u
vragen heeft over deze bijeenkomst dan kunt u via Niels de Ruiter (n.deruiter@ndbdarts.nl) contact
opnemen met het bestuur.
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Jeugd minicongres:
Op 25 maart van 10:30 tot ongeveer 16:00 vindt er een mini-congres plaats over het jeugdbeleid van
de NDB. Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuursleden van onze lidorganisaties, zodat zij
voldoende achtergrondinformatie hebben om op de ALV gefundeerd te kunnen beslissen over de
beleidsvoorstellen die daar voor het jeugddarts worden ingebracht. In het ochtendprogramma zal het
bestuurslid jeugdzaken van de NDB het beleid uit een zetten en zullen er enkele andere sprekers
relevante informatie hierover bijdragen. In het middagprogramma zal een workshop worden gehouden
om op een leuke manier ideeën voor de uitwerking van het beleid in beeld te brengen. Aanmelden kan
via het bondskantoor. (info@ndbdarts.nl)
ALV + voorzittersoverleg
Na inventarisatie van alle mogelijkheden en wensen hebben we de Algemene Ledenvergadering
gepland op 20 mei (locatie volgt). De definitieve uitnodiging en de stukken volgen uiteraard op een
later moment. Het voorzittersoverleg staat gepland op zaterdag 6 mei op het bondskantoor van de
NDB. Mocht u praktische vragen hebben over de ALV dan kunt u contact opnemen met Borg Jansen
(info@ndbdarts.nl) via het bondskantoor. Voor inhoudelijke vragen kunt u bij Niels de Ruiter
(n.deruiter@ndbdarts.nl) die deze vragen vervolgens met het bestuur zal bespreken.
Inleveren jaarverslag
Wij herinneren alle lidorganisaties graag aan de deadline voor het inleveren van het jaarverslag: 26
maart aanstaande. Uw verslagen maken onderdeel uit van het jaarverslag van de NDB, u bent hier
eerder over geïnformeerd door het bondskantoor via Borg Jansen (info@ndbdarts.nl).
Plan mindervaliden darts
Bestuurslid Jeugdzaken Rinus Loof – van Overmeeren zal wegens het wegvallen van het bestuurslid
Breedtesport vervolg gaan geven aan de totstandkoming van een goed plan voor mindervaliden darts.
Mocht u hier vragen over hebben dan is Rinus bereikbaar via jeugdzaken@ndbdarts.nl. Op het
bondskantoor is Bas Smits (b.smits@ndbdarts.nl) uw aanspreekpunt voor mindervaliden darts.
CLoD
De Champions League of Darts zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 2 september in het vertrouwde
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. De lidorganisaties hebben de inschrijfbrief inmiddels ontvangen
en kunnen tot en met 12 mei a.s. pakketten en losse tickets afnemen. Het bestellen van de pakketten
kan via info@ndbdarts.nl. Hier kunt u ook terecht voor vragen.
Jeugdcommissie uitgebreid
De Jeugdcommissie van de NDB is uitgebreid met Marcel Korf en Arnold Bervoets. Beide heren zullen
op korte termijn nader voorgesteld worden via www.ndbdarts.nl waarbij tevens een toelichting
gegeven zal worden op het vernieuwde jeugdbeleid. De NDB wenst Marcel en Arnold ontzettend veel
succes!
Prijzengeld jeugd LaCo
De NDB heeft besloten om net als bij de dames en heren ook voor de jeugd LaCo een prijzenpot
beschikbaar te stellen voor de winnaars. In totaal zal €600,- verdeeld worden op de finaledag.
NDB Rankingseizoen 2017-2018
Op dit moment is de NDB druk bezig met de planning van het rankingseizoen 2017-2018. Een aantal
lidorganisaties heeft zich al gemeld voor de organisatie van een ranking en de eerste rankings zullen
op korte termijn toegewezen worden. Mocht u als lidorganisatie interesse hebben om in samenwerking
met de Nederlandse Darts Bond een rankingtoernooi te organiseren, neem dan contact op met Bas
Smits (b.smits@ndbdarts.nl).
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Agenda en belangrijke data voor de komende periode
18-03
19-03
25-03
25-03
02-04
22-04
23-04
06-05
07-05
20-05

Hal Masters
Hal Open
4 Nations Cup Nederlands Team
Jeugd Minicongres
NDB Ranking Open Bollenstreek/Rijnland
Bijeenkomst internationale dartsorganisaties
NDB Ranking Open Midden Nederland
Voorzittersoverleg
Amateur & Jeugd Trofee
Voorjaars ALV

In de komende nieuwe nieuwsbrieven van 2017 willen wij u iedere keer een interessant stuk
aanbieden waar u als lidorganisatie en vrijwilliger misschien iets aan kan hebben. Hieronder een stuk
over: Meldplicht datalekken en tips om problemen te voorkomen.

Meldplicht datalekken en tips om problemen te voorkomen
Inleiding
Ook sportverenigingen die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om een ernstig datalek direct te melden
aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), voorheen CPB genaamd. Vragen als, wanneer is sprake
van een datalek, wat moet u doen bij een incident en hoe kunnen problemen (en boetes) zoveel als
mogelijk worden voorkomen, komen hierna aan de orde.
Wat is een datalek?
Voor de hand liggende persoonsgegevens zijn iemands naam en (email)adres. Ook gevoelige
gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden persoonsgegevens genoemd. Bij een
datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging, verwerking of het vrijkomen van
persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie (een
inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens). Enkele voorbeelden van datalekken zijn: een
kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een
databestand.
Verplicht melden?
Of organisaties verplicht zijn om een melding van een datalek te doen, hangt af van de ernst van het
datalek. De ernst wordt onder meer bepaald door het soort persoonsgegevens dat is gelekt. Een
datalek moet volgens de wet bij de toezichthouder worden gemeld als dit “leidt tot de aanzienlijke kans
op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van
persoonsgegevens”. Als het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor betrokkenen,
zoals uw leden, zal uw vereniging ook hen moeten informeren. Onlangs heeft de AP beleidsregels
over deze nieuwe meldplicht datalekken gepubliceerd. De beleidsregels helpen u als vereniging bij het
bepalen of er sprake is van een datalek dat u moet melden bij de AP en eventueel aan de
betrokkenen, zoals uw leden.
Boete
De AP kan uw organisatie een boete geven als u een datalek ten onrechte niet meldt. De maximale
boete is meer dan € 800.000. Hoewel het uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van een boete is
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dat deze in verhouding moet staan tot de begane overtreding, ziet u dat de consequenties van
overtreding fors kunnen zijn. In bovenstaande beleidsregels geeft de AP ook inzicht in de relevante
factoren die bepalend zijn voor de hoogte van een boete in een concreet geval.
Tips om datalekken te voorkomen
Om datalekken te voorkomen, moet u persoonsgegevens volgens de Wbp beveiligen. De Wbp geeft
aan dat ze hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen. Dat is
alleen nog zo vaag. We geven u daarom de volgende concrete tips:
1. Gebruik moderne beveiligingstechnieken. Dit is een open deur, maar vaak wordt bij
datalekken de weg van de minste weerstand opgezocht. Dus hoe moderner de beveiliging,
hoe kleiner de kans op bijvoorbeeld een hack;
2. Houd besturingssystemen, browser en hulpprogramma’s up-to-date en maak regelmatig
(versleutelde) back-ups;
3. Beperk de toegang tot uw persoonsgegevens. Hoe meer personen toegang hebben tot de
gegevens, hoe groter de kans op misbruik;
4. Gebruik verschillende en sterke wachtwoorden. Klik hier voor tips over het instellen van een
goed wachtwoord;
5. Verzamel en gebruik niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk. Ook dat lijkt een open deur,
maar vaak verzamelen organisaties meer gegevens dan strikt noodzakelijk is. Ook
pseudonomiseren kan u helpen;
6. Communiceer aan en met uw medewerkers en vrijwilligers, zodat de awareness wordt
vergroot;
7. Probeer een cultuur te creëren waarbij medewerkers en vrijwilligers zich veilig voelen om het
bestuur van de vereniging en elkaar te wijzen op risico’s, verdachte zaken en daadwerkelijke
datalekken;
8. Maak duidelijk aan wie een datalek intern binnen de vereniging gemeld moet worden en stel
daarvoor een protocol op;
9. Maak afspraken met degene die binnen uw organisatie persoonsgegevens bewerkt;
10. Maak afspraken met uw medewerkers/bestuursleden die hun eigen apparaat (telefoon tablet,
laptop) gebruiken; en
11. Maak afspraken over de bescherming van persoonsgegevens met (toe)leveranciers.
Tot slot
Indien er ondanks alle maatregelen toch data lekt, dan raden wij u ten slotte aan om ook alvast na te
denken over de omgang daarmee. Wie in de organisatie gaat bijvoorbeeld datalekken beoordelen en
eventueel melden? Hoe wilt u betrokkenen gaan informeren en hoe u wilt omgaan met signalen uit de
buitenwereld over mogelijke datalekken? Dit zijn allemaal vragen waar ook u als vereniging een
antwoord op behoort te hebben. Wij helpen u desgewenst graag bij het formuleren en implementeren
van uw privacybeleid.
Hekkelman Advocaten
Ton Hendriks
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