
Algemene voorwaarden Stichting Buddiez 

 

Definitie Stichting Buddiez 

Stichting Buddiez is bedoeld voor eenzame kinderen/jongeren. Dit kan gebeuren door 
ziekte/beperking maar ook doordat je geen aansluiting vindt met de kinderen in je klas. 
Daarnaast is de stichting er ook voor geweldige kinderen/jongeren die echt vinden dat een 
ander kind niet eenzaam mag zijn!  Vanuit Stichting Buddiez organiseren we maandelijks 
leuke activiteiten waar je naartoe kan gaan. Daarnaast koppelen wij onder professionele 
begeleiding buddy’s aan elkaar. 

Stichting Buddiez richt zich op kinderen van 8 t/m 16 jaar. 
 
Nadat een kind een formulier heeft ingevuld om buddy te worden nemen wij contact op 
met de ouders voor een intakegesprek. Tijdens zo'n gesprek vullen ook de ouders het WA 
formulier in en het toestemmingsformulier. Voor stichting Buddiez is het van belang om 
ook de ouders bij het proces te betrekken. De stichting wordt bijgestaan door een zeer 
ervaren kinderpsycholoog die ouders ook  om advies kunnen vragen. Dit zodat de ouder 
weet dat er altijd goede ondersteuning zal zijn. Daarnaast wordt de stichting ondersteund 
door een groot team van adviseurs, ambassadeurs en vrijwilligers. 
Mocht er een klik ontstaan tussen 2 kinderen dan zal Stichting Buddiez er zorg voor dragen 
dat de kinderen professioneel worden gekoppeld. Stichting Buddiez organiseert ook 
activiteiten voor de kinderen. Hieraan mogen de kinderen vrijwillig en gratis deelnemen. 
De ouders zullen nooit kosten hoeven te betalen om hun kind een 'buddy' te laten zijn.  
 
Een kind is en zal nooit worden verplicht om buddy te blijven of te worden. Altijd is het 
kind degene die uiteraard in samenspraak met de ouders bepaald of de gekoppelde 
vriendschap blijft bestaan of niet. Vanuit de stichting zullen wij dit professioneel 
begeleiden. 
 
 
Aansprakelijkheid 
 
Tijdens het intakegesprek vullen ouders het toestemmingsformulier in. Hierin wordt 
toestemming gevraagd om het kind deelnemer te laten zijn als buddy. Er staat in: 
'Ondergetekende is ervan op de hoogte dat Stichting Buddiez niet aansprakelijk is voor 
schade of letsel aan deelnemende partijen gedurende deelname aan het buddyproject.'  
 
Daarnaast vullen ouders tijdens het intakegesprek ook het  WA formulier in waarin staat 
dat Stichting Buddiez nimmer aansprakelijk gesteld kan worden als er lichamelijk letsel 
ontstaat. Hetzelfde geldt voor activiteiten. Uiteraard zullen we onze uiterste best doen om 
uw kind op de juiste manier te begeleiden als er wat gebeurd. 
Wij hebben een WA verzekering van Stichting Buddiez zelf. Stichting Buddiez sluit hierbij 
iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige 
wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit deelname als kind aan Stichting Buddiez. 



Hieronder vallen ook alle aansprakelijkheid van de bestuurders, adviseurs, ambassadeurs 
en medewerkers.  
 
 
 
 
 
Social Media 
 
Stichting Buddiez gaat zeer zorgvuldig om met de wens van ouders om het kind wel of niet 
op social media te laten verschijnen. Tijdens het intakegesprek staat op het 
toestemmingsformulier: 
 
'Ik geef Stichting Buddiez toestemming voor het gebruik van foto’s/video’s voor 
publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld op social media)' 
 
Ouders kunnen hierop hun persoonlijke wensen aangeven die we te alle tijde zullen 
respecteren. Bij elke activiteit vragen we om toestemming.  
Bij foto's gebruiken we nooit achternamen. Dat is privé en aan de ouders. Als zij het bericht 
op social media delen dan is dat hun verantwoordelijkheid. Vanuit Stichting Buddiez zullen 
we nooit volledige namen gebruiken. 

 

Intellectuele eigendomsrechten  

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en 
merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, video's, software en andere materialen op 
deze website zijn eigendom van Stichting Buddiez. Uiteraard stellen wij vanuit Stichting 
Buddiez het op prijs dat u onze stichting bekend wilt maken zodat nog meer kinderen en 
ouders ons weten te vinden. Vermeld altijd Stichting Buddiez als 'copyright-vermelding' bij 
alles dat u kopieert. Uiteraard kunt u ook met ons contact opnemen zodat wij u van 
materialen kunnen voorzien. Stuur hiervoor een e-mail naar secretaris@buddiez.nl. 

 

Website 

De website van Stichting Buddiez is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij doen 
onze uiterste best om de site accuraat en volledig te laten zijn.  

Stichting Buddiez sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, 
direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van 
de website. Hieronder vallen ook alle bestuurders, adviseurs, ambassadeurs en 
medewerkers. Mocht u onjuistheden aantreffen of een aanvulling hebben op de bestaande 
teksten neemt u dan contact met ons op.  

 
 
 



Privacyverklaring van Stichting Buddiez 
 
 
Wie zijn wij: 
 
Wij zijn een stichting die zich richt op eenzame kinderen/jongeren. Dit kan gebeuren door 
ziekte/beperking maar ook doordat je geen aansluiting vindt met de kinderen in je klas. Je 
kunt ook doordat je naar speciaal onderwijs gaat te ver weg wonen van de kinderen uit je 
klas. 
Daarnaast is de stichting er ook voor geweldige kinderen/jongeren die echt vinden dat een 
ander kind niet eenzaam mag zijn!  Vanuit Stichting Buddiez organiseren we maandelijks 
leuke activiteiten waar je naartoe kan gaan. Daarnaast koppelen wij onder professionele 
begeleiding buddy’s aan elkaar.  
 
Er zijn meerdere vrijwilligers op vrijwillige basis werkzaam bij stichting Buddiez. Ze staan 
allen op de website.  Voordat men zich actief kon inzetten voor de stichting moest men een 
VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvragen.  
 
 
Welke gegevens verwerken wij van u: 
 
Nadat een kind/jongere of ouder een formulier heeft ingevuld om buddy te worden zal er 
een intakegesprek worden ingepland. Tijdens het intakegesprek worden gegevens verzameld 
van de toekomstige buddy zodat wij weten welk karakter het kind heeft maar ook wat hij of 
zij zoekt in de toekomstige vriendschap. Er wordt eveneens gevraagd naar de medische 
situatie zodat wij daar met activiteiten en een koppeling rekening mee kunnen houden.  De 
gegevens komen in een gesloten systeem dat alléén vrijwilligers die de gegevens ook 
daadwerkelijk nodig hebben kunnen inzien. Dit zijn bij onze stichting de secretaris, de 
voorzitter, de activiteitencoördinator en degene die intakes afneemt en koppelingen 
verzorgd. Daarnaast worden alléén de adressen vrijgegeven voor degene die kaarten en 
uitnodigingen verzend. Niemand anders. De gegevens worden ook nooit voor externe 
doelen dan voor de stichting gebruikt.  
Wij houden ook altijd rekening met de privacy van de buddy door de ouders en de buddy zelf 
te laten beslissen op het toestemmingsformulier of ze wel of niet op social media mogen 
verschijnen. We hebben een speciale fotograaf bij de stichting die op de hoogte is van de 
wensen van de ouders en daar rekening mee houdt. 
Daarnaast worden adresgegevens gevraagd zodat we de buddy's post kunnen versturen. 
Hierbij is te denken aan een verjaardagskaart, kerstkaart maar ook het 
activiteitenprogramma voor het komende half jaar.  
 
Waarom verwerken wij deze gegevens: 
 
Deze gegevens zijn nodig voor de koppelingen maar ook voor de activiteiten. Onze 
activiteitencoördinator kan de andere vrijwilligers op de juiste wijze instrueren met 
betrekking tot de buddy's die deelnemen. 
 
Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken: 
 



Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van onderstaande wettelijke 
grondslagen: 

- De ouders zijn hiervan op de hoogte en hebben vrijwillig persoonlijke gegevens 
gedeeld van de buddy tijdens het intakegesprek 

- De ouders hebben toestemming gegeven voor het wel of niet verschijnen op foto's 
en social media 

- De verwerking is noodzakelijk om als buddy bij de stichting te komen 
 

We vragen alléén uw toestemming als dat nodig is voor de verwerking van de persoonsgegevens van 
uw kind. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. U kunt dit telefonisch of schriftelijk 
doen. U heeft als ouder onze gegevens gekregen tijdens het intakegesprek. 
 
Hoe beveiligen we uw gegevens: 
 
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische 
maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. Technische maatregelen zijn 
onder andere het systeem beveiligen met gebruikersnamen en wachtwoorden en een goed werkend 
spamfilter. Organisatorisch valt te denken aan afgesloten kasten en laden. 
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens: 
 
Wij bewaren de gegevens zolang de buddy's actief zijn. Wanneer buddy's besluiten te stoppen 
worden de persoonsgegevens uit het systeem gehaald.  
 
Met wie delen wij uw gegevens: 
 
Wij delen nooit de gegevens met derden. Alléén intern delen we de gegevens zoals genoemd aan de 
volgende personen: de secretaris, de voorzitter, de activiteitencoördinator en degene die intakes 
afneemt en koppelingen verzorgd. Daarnaast worden de adressen vrijgegeven aan degene die 
kaarten en uitnodigingen verstuurd. Niemand anders kan bij de gegevens. Alléén de secretaris kan 
vrijwilligers toestemming geven om in het gesloten systeem te mogen door een wachtwoord te 
verstrekken. De secretaris bepaalt ook welke gegevens men mag inzien. Het systeem is dus goed 
beveiligd. 
 
 

 


