
 

 

De privacy van persoonsgegevens van de Vereniging Vrienden van de Plantage 
 

 

Inleiding 

De Vereniging Vrienden van de Plantage, hierna de Vereniging, heeft tot doel ‘bij te dragen aan 

de bloei van het culturele leven in en rond de Plantage’ en heeft leden/contribuanten in de vorm 

van individuele personen, individuele personen en huisgenoten, en bedrijven/instellingen. Van de 

leden/contribuanten worden persoonsgegevens gevraagd, vastgelegd en beheerd. Deze vallen per 

25 mei 2018 onder de ‘Europese Privacy Verordening EU 2016/679’. 

 

Wie legt de gegevens waar vast en draagt zorg voor het beheer 

De voorzitter en penningmeester voeren beiden het beheer over en hebben toegang tot de 

persoonsgegevens in de leden- en contribuantenadministraties. De bestanden worden opgeslagen 

op de computers van de voorzitter en penningmeester. Een back-up van deze bestanden staat op 

een externe harde schijf en in een onderlinge, beveiligde dropboxmap. 

 

Wie beschikken, met welk doel, over de bestanden 

• De voorzitter t.b.v. de leden/contribuantenadministratie en het verzenden van 

aankondigingsmails t.a.v. de culturele activiteiten van de Vereniging; t.a.v.  Jaarvergaderingen en 

andere verenigingsbijeenkomsten; en mails om algemeen nieuws over de Vereniging onder de 

aandacht te brengen. 

• De penningmeester t.b.v. de jaarlijkse contributie-inning en daaruit voortvloeiende contacten; 

voorts voor het uitdraaien van adresstickers t.b.v. de verspreiding van het verenigingsblad 

‘Bulletin’, zowel in fysieke als digitale vorm en de daaruit voortvloeiende contacten. 

• Bestuursleden die een lid/contribuant willen benaderen m.b.t. verenigingsactiviteiten, vragen de 

gegevens op bij de voorzitter, die daarover beslist.  

 

Welke gegevens worden gevraagd en vastgelegd 

Bij de aanmelding als lid/contribuant, geeft deze toestemming aan de Vereniging voor de 

vastlegging van de volgende persoonsgegevens: 

• Soort lidmaatschap: Individueel lid of Individueel met huisgenoot of Bedrijf  

• Aanhef: dhr. – mevr. – fam. 

• Voorletters, voornaam (optioneel), voorvoegsel (indien van toepassing), achternaam 

• Adres, Postcode, woonplaats 

• Emailadres 

• Telefoonnummer, mobiel of vaste nummer (indien bekend, niet verplicht) 

• Datum aanmelding. 

 

Beheer persoonsgegevens 

• Wijzigingen – deze dienen per mail of schriftelijk te worden aangeleverd door het betreffende 

lid/contribuant. Na het doorvoeren van de wijziging ontvangt men per mail of schriftelijk een 

bevestiging hiervan. 



• Afmeldingen – deze dienen per mail of schriftelijk te worden aangeleverd door het betreffende 

lid/contribuant. Na het doorvoeren van de afmelding ontvangt men per mail of schriftelijk een 

bevestiging hiervan. 

• Bewaren gegevens – m.i.v. de datum beëindiging lidmaatschap worden alle gegevens uit de 

actuele ledenadministratie verwijderd. De gegevens over voorgaande jaren blijven t.b.v. 

het historisch archief bewaard en opgeslagen. 

 

Www.vriendenvandeplantage.nl – sociale media – Bulletin 

Op haar internetsite www.vriendenvandeplantage.nl, Facebook en in het verenigingsblad 

‘Bulletin’, plaatst de Vereniging eventueel relevante persoonlijke informatie, vallende onder de 

Europese Privacy Verordening. Deze wordt alleen geplaatst na voorafgaande toestemming, 

schriftelijk of per mail, van de betreffende perso(o)n(en).  

 

Database van aan de Vereniging gelieerde personen en instellingen 

Binnen een gemeenschappelijke computeromgeving (Dropbox) die alleen voor bestuursleden van 

de Vereniging toegankelijk is, hebben alle bestuursleden toegang tot een database met aan de 

Vereniging gelieerde personen en instellingen. Van deze database wordt gebruik gemaakt bij de 

voorbereiding van de culturele activiteiten van de Vereniging. Bestuursleden kunnen uit hoofde 

van hun verantwoordelijkheid voor culturele activiteiten voor de Vereniging personen en 

instellingen en hun gegevens aan de database toevoegen of verwijderen. Ze kunnen van de 

gegevens gebruik maken om de betreffende personen en instellingen te benaderen in het kader 

van de culturele activiteiten. Dat kan telefonisch, per mail of schriftelijk. De vastgelegde gegevens 

bestaan uit: 

• Voorletters of voornaam en achternaam of naam instelling 

• Adres, postcode, woonplaats 

• E-mailadres en websiteadres voor zover aanwezig 

• Telefoonnummer, mobiel of vaste nummer 

• Evt. functie binnen culturele instelling  

• Persoonlijke culturele achtergrond (bv. kunstenaar/fotograaf/zangeres)  

• Eerdere activiteiten voor de Vereniging. 

 

Verstrekking aan derden 

Verstrekking van gegevens door de Vereniging aan derden vindt alleen plaats na voorafgaande 

schriftelijke toestemming van het betreffende lid/ donateur. 

 

Inzage 

Na ontvangst van een schriftelijk verzoek van een individueel lid of donateur wordt aan hem / 

haar inzage verleend in de door de Vereniging vastgelegde persoonsgegevens. 

 

Bezwaar 

Ieder individueel lid of donateur kan bezwaar indienen tegen de wijze waarop de Vereniging zijn 

/ haar persoonsgegevens verwerkt. Als hij of zij het niet eens is met de reactie van de Vereniging, 

kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit persoonsgegevens: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

 

Aldus door het Bestuur van de Vereniging Vrienden van de Plantage vastgesteld. 

Amsterdam, 10 juli 2018 


