
  

Hoe hebben wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) geregeld?  

  

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een 

bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe 

verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in 

mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen 

zonder dat vreemden daar bij kunnen.   

Dit is dus ook voor de Hoeksteen van toepassing.  

  

Hoe hebben wij de persoons gegevens van deelnemers en vrijwilligers geregeld?  Wie 

heeft inzage?  

  

De ledenlijst   

  

Op de ledenlijst staan naam, adres, woonplaats, geb. datum, emailadres en hoe lang lid. 

De lijst wordt door de beheerder samengesteld en een kopie is in het bezit van de 

penningmeester en secretaris (digitaal en in een map).  

Deze gegevens worden gebruikt voor papieren- en digitale communicatie en innen 

contributie.  

  

  

Formulier bijzonderheden deelnemers  

  

Op het formulier staan naam, adres, geb. datum, emailadres van de deelnemer, 

ouders/wettelijke vertegenwoordiger en huisarts.   

Verder worden er indien nodig bijzonderheden vermeld omtrent gedrag, bijkomende 

beperkingen en gebruik medicijnen. Het formulier is ondertekend door de deelnemer of 

wettelijke vertegenwoordiger.  

Bij calamiteiten wordt dit formulier door de begeleiding geraadpleegd en er naar 

gehandeld.  

Het formulier is in bezit van de betreffende begeleiding en wordt in een afgesloten 

postvak in de vergaderruimte bewaard. Externe clubs hebben deze formulieren privé in 

een veilige opbergplaats.   

  

E mail versturen  

  

De E-mailadressen worden niet openbaar gemaakt. Om deze reden worden berichten per 

mail in BCC gestuurd.   

  

Toestemming  

  

Om de persoonsgegevens te gebruiken geeft de betrokkene hiervoor toestemming. 

Alleen wanneer daar een dringende reden van algemeen belang of wetgeving voor is, 

kunnen persoonsgegevens zonder toestemming worden opgeslagen. De betrokkenen 

moet weten dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. Zij hebben 



het recht hun gegevens in te zien en aan te (laten) passen . Bij verenigingen en 

stichtingen is helder dat persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap en 

om deel te nemen aan de activiteiten.   

Verwerken van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij de persoon daar 

uitdrukkelijk tostemming voor heeft gegeven. Dit zijn persoonsgegevens van gevoelige 

aard zoals;  medische informatie, bijvoorbeeld over epilepsie, diabetes of allergieën.  

Hoe gaat de Hoeksteen met data om?  

Persoonsgegevens staan opgeslagen op de computers van de beheerder, penningmeester 

en secretariaat. E-mails worden verstuurd in BCC zodat de geadresseerden niet zichtbaar 

zijn. De e-mailadressen zijn na toestemming van de adreshouder via het secretariaat op 

te vragen.  

De computers zijn voorzien van een virusscanner  

Informatie door Vrijwilligers   

Het is niet de bedoeling dat wanneer je de gegevensbescherming zorgvuldig in beleid en 

procedures hebt geregeld, de vrijwilliger de persoonsgegevens die nodig zijn bij de 

uitoefening van de zijn/haar functie, onnodig digitaal, schriftelijk of mondeling uit wisselt. 

Dat zijn datalekken. Dit kan gaan om gegevens uit  de bestanden van de organisatie zelf, 

maar ook om informatie die een vrijwilliger van een deelnemer of ouder heeft gekregen. 

Vrijwilligers dienen daar zorgvuldig mee om te gaan.    
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