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Privacy Reglement gebaseerd op de Uitvoeringswet Algemene 

verordening gegevensbescherming 
 

 

In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur en Natuurbeschermingsvereniging 

“IJhorst-Staphorst e.o.” omgaan met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.  

 

Begrippen: 

1. Het bestuur zijn de mensen die zijn gekozen en daadwerkelijk zijn ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel. 

2. Leden zijn alle betalende leden van de aangesloten vereniging.  

3. Onder persoonsgegevens worden verstaan achternaam, voornaam, geboortedatum, 

adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. 

4. Onder vereniging wordt verstaan Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst 

e.o.”, zoals omschreven in de Statuten. 

5. Werkgroep-/commissieleden zijn leden die lid zijn van een door het bestuur 

ingestelde werkgroep of commissie. 

6. Inschrijfformulier is het aanmeldformulier lidmaatschap van 

Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o. 

7. Huishoudelijke Reglement is het reglement wat is vastgesteld ingevolge artikel 17 

van de Statuten van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.” 

8. Bewaartermijn bij de ledenadministrateur en/of penningmeester is maximaal één 

kalenderjaar in verband met archivering voor het opmaken van het jaarverslag. 

  

Persoonsgegevens: 

De persoonsgegevens worden op een vaste computer beheerd door de ledenadministrateur. 

Daartoe is een Excel bestand gemaakt. Hij/zij zal de gegevens verwerken en aanpassen en 

doorgeven aan de penningmeester.  

In dit bestand zijn de onder punt 3 verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen.  

Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen besturen van genoemde vereniging, 

namelijk wie men is, geboortedatum in verband met leeftijdscategorie voor bepalen welk 

soort lid (jeugd of volwassen) het betreft, het adres voor het bezorgen van het 

verenigingsblad, het e-mail adres voor correspondentie en het telefoonnummer om 

afspraken te kunnen maken.  

Van dit bestand wordt steeds een back-up gemaakt naar een beveiligde server, die deel 

uitmaakt van een beveiligd netwerk. Het ledenadministratiepakket is beveiligd door middel 

van een inlogcode. 

 

De persoonsgegevens worden NIET verspreid aan derden en eigen leden.  

 

De persoonsgegevens worden gedeeld met de bestuursleden en werkgroep-

/commissieleden. 

 

De persoonsgegevens zullen nooit op een stick worden gezet, vanwege het gevaar van 

verlies.  
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De persoonsgegevens blijven bewaard zolang de persoon lid is van de vereniging. 

 

Zodra het lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd, zullen de persoonsgegevens na één 

kalenderjaar worden verwijderd uit het systeem van de ledenadministrateur. Zodra de 

ledenadministrateur ervan in kennis is gesteld, dat een lid is overleden, dan worden de 

persoonsgegevens direct verwijderd uit het systeem van de ledenadministrateur. 

Bij de overige bestuursleden en werkgroep-/commissieleden worden deze gegevens direct 

verwijderd, voor zover zij deze gegevens in hun bezit hebben. 

Betalingsgegevens van leden worden de wettelijk voorgeschreven termijnen bewaard.   

 

Indien het lid om zijn gegevens vraagt, zullen deze gegevens hem of haar ter beschikking 

worden gesteld en men heeft tevens het inzagerecht over haar of zijn eigen gegevens bij de 

secretaris van de vereniging.  

 

Inschrijfformulier: 

Indien iemand lid wil worden van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.” zal 

men een inschrijfformulier moeten invullen en ondertekenen, zodat men akkoord gaat met 

het verwerken en opslaan van de gegevens genoemd in punt 3 van dit reglement.  

Op het inschrijfformulier kan men al dan niet akkoord gaan met publicatie in de media van 

foto’s, gemaakt bij activiteiten. 

Het inschrijfformulier zal tevens verwijzen naar dit Privacy Reglement, dat op de website 

www.natuurbeschermingsvereniging.nl zal worden geplaatst. 

 

Foto’s: 

Bij activiteiten van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.” kunnen foto’s 

worden gemaakt van de deelnemers. Deze foto’s zullen eventueel worden gebruikt voor het 

jaarverslag, nieuwsbrief, een presentatie bij één van de activiteiten van 

Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.” of in de reguliere media. De foto’s 

met herkenbare personen zullen nooit op sociale media worden geplaatst en de foto’s zullen 

nooit buiten de vereniging worden gebracht. 

Er is een lijst gemaakt van leden, die niet akkoord zijn gegaan met publicatie in de media van 

foto’s, die gemaakt zijn bij activiteiten van de vereniging. Leden kunnen te allen tijde vragen 

op deze lijst te worden opgenomen. Bij activiteiten, waarbij foto’s gemaakt worden, zal 

gevraagd worden of de aanwezigen akkoord gaan met plaatsing in de media, omdat niet alle 

leden de gelegenheid hebben gehad hun wensen hieromtrent kenbaar te maken op het 

inschrijfformulier. 

 

Privacybeleid Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.”: 

Op de jaarvergadering zal aandacht worden besteed aan het privacybeleid van het bestuur. 

Mochten daarover vragen of opmerkingen zijn, dan zal het bestuur daar op een gepaste 

wijze mee omgaan.  

 

Datalek: 

Bij een eventueel datalek zullen de leden, door middel van publicatie hiervan op de website 

www.natuurbeschermingsvereniging.nl, en de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na 

constatering hiervan in kennis worden gesteld. 

 

http://www.natuurbeschermingsvereniging.nl/
http://www.natuurbeschermingsvereniging.nl/


3 
 

Indien blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending 

van rechten van betrokkenen, dan zal de Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden 

gesteld.  

 

In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de 

ledenadministrateur/penningmeester daarvan een registratie bijhouden.  

 

Functionaris gegevensbescherming: 

Als vereniging zijn we vrijgesteld van genoemde functionaris. Echter de penningmeester zal 

wel als zodanig hiermee worden belast.  

 

 

 

  


