
 

AVG verklaring
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Westfriese Toerclub het AVG-programma heeft doorlopen en
dat Westfriese Toerclub zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Westfriese Toerclub
kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten
aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Westfriese Toerclub zijn te vinden op de volgende
pagina('s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 20-4-2018,

door Stichting AVG voor Verenigingen

gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.



Door Westfriese Toerclub is verklaard dat:

De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:

Lidmaatschap 

Persoonsgegevens NAWTE + geboorte datum

Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;

Verwerking door
wie 

Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Gegevens worden bijgehouden door de penningmeester tbv de facturatie en door het secretariaat tbv
communicatie middels nieuwsbrieven. Daarnaast verzamelen individuele leden gegevens van deelnemers
wanneer zij activiteiten organiseren. Bij aanmelding voor deze activiteiten wordt gemeld dat er voorzichtig met de
gegevens wordt omgegaan. Dit zijn alleen naam, adres, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer. De tekst
van de spelregels die wij opgenomen hebben wij afgestemd met een avg-jurist. De informatie van de activiteiten
wordt veelal in mail en/of persoonlijke excels bewaard en bevatten geen bijzondere persoonsgegevens.
Telefoonnnummers zijn tevens opgenomen in besloten whatsappgroepen, waarbij deelnemers zelf een verzoek
hebben ingediend om in de groep actief te kunnen zijn.
Lidmaatschap en extra profielinformatie 

Persoonsgegevens NAWTE + profielinformatie zoals: schoen- en/of kledingmaat, dieet wensen, etc;

Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;

Verwerking door
wie 

Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Naast de NAW gegevens bezitten wij ook informatie over schoen- en kledingmaten van de leden. Deze worden op
eenzelfde plaats bewaard als de overige gegegevens. Met de specifieke comissie is afgestemd dat ook zij over de
benodigde beveiliging op hun pc/laptops beschikken. Gegegevens van leden zijn nog niet breed gedeeld. Er is een
uiitvraag gedaan met expliciet verzoek voor toestemming. Bij uitblijven van toestemming vindt ook het delen van
telefoon en naam niet plaats. Dit staat ook in ons huishoudelijk reglement.
Aanmelden voor nieuwsbrief 

Persoonsgegevens Naam en e-mailadres;

Overeenkomst Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website);

Verwerkingen Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;

Verwerking door wie Afdeling communicatie;

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Iedereen binnen onze vereniging krijgt de nieuwsbrief, mailadressen staan opgenomen in de BCC.
Stakeholder-/lobbycontacten, donateur en geïnteresseerde 

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn;

Verwerkingen Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten;

Verwerking door wie Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 jaar.

Gegevens worden bijgehouden door de penningmeester tbv de facturatie en door het secretariaat tbv
communicatie middels nieuwsbrieven. Historie wordt bewaard tbv het onderbouwen van de financiële verslagen.
Vastlegging vindt plaats op persoonlijke lap/desktops en in mailboxen.
Vrijwilligers 

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst Vrijwilligersovereenkomst;

Verwerkingen Informatieverstrekking;



Verwerking door
wie 

Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Zie de situatie bij lidmaatschap.
Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.) 

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een
nieuwsbrief;

Verwerkingen Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de vereniging en/of
producten/diensten;

Verwerking door
wie 

Afdeling marketing/communicatie;

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de vereniging of haar
diensten/producten.

Wij hebben statuten en een huishoudelijk reglement voor de vereniging en spelregels voor activiteiten. Deze zijn
opgenomen op de website. Op facebook staan geen namen van leden. In nieuwsbrieven per email staan deze wel.
Dit betreft alleen de naam van de persoon waarover wij iets vertellen. Verzending nieuwsbrieven geschiedt met
adressering in bcc-veld.

De vereniging verklaart verder:

Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin
persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.

Op onze website verwijzen wij naar ons huishoudelijk reglement waarin is opgenomen dat wij ons houden aan de
geldende regelgeving en dat wij naam en telefoonnummer niet delen zonder expliciete toestemming van hjet
desbetreffende lid.

Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

Dit doen we niet en dat komt overeen met het op onze website gepubliceerde huishoudelijk reglement. Uitvraag voor
toestemming delen ledengegevens per mail is uitgezet. Ledengegevens tot op heden nog niet vanuit de vereniging
gedeeld.

Met de bestuurs- en commissieleden afgestemd dat hiervan sprake is.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware
waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen
en te installeren.

Wij werken met opslag op een server en op persoonlijke lap/desktops. Periodiek draaien wij een back-up van de
informatie op de website.

Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

Server voor mail en website staat in Nederland.

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.

Voor de financiele administratie zijn de gegevens t/m 7 jaar geleden aanwezig.

Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.

Alle netwerkmappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Wij hebben een autorisatie procedure voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een



gebruikersnaam en een wachtwoord.

Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en
grendel.

Wij gebruiken de nieuwsbrief vooral als een informatief medium, waarbij werving alleen is gericht op eigen activiteiten.
Dit met het doel om de vereniging te late floreren dmv het onder de aandacht brengen van actuele activiteiten. Deze
activiteiten zijn er niet op gericht om geldelijk gewin voor de vereniging te behalen. Verzending vindt plaats via bcc-
veld.

Wij als verenigingen vragen vooraf geen toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct markering.

Cf onze ledenadministratie hebben wij geen leden jonger dan 16 jaar.

Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken.

Aldus verklaard door:

Naam vereniging: Westfriese Toerclub

Naam persoon: Michael Köhler

Plaats: Zwaag

Datum: 20-4-2018


