
AVG REGLEMENT  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing op 

bedrijven, stichtingen en verenigingen. Het doel van de verordening is versterking van de 

privacyrechten en legt aan organisaties de verplichting op om aan te tonen dat ze zich aan deze wet 

houdt. Dat is de zg. verantwoordingsplicht. Deze houdt in dat we met documenten moeten kunnen 

aantonen, dat we de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de 

AVG te voldoen.  

Nootwaar heeft daartoe de volgende maatregelen genomen:  

Administratie:  

1. In de administratie zijn de volgende gegevens van de leden en de dirigent opgenomen:  

- Voor- en achternaam  

- Stemgroep  

- Adres, postcode, woonplaats  

- E-mailadres  

- Geboortedatum  

- Telefoon vast en/of mobiel  

- Extra taak of functie binnen Nootwaar (bestuurslid, commissielid etc)  

- Ingangsdatum lidmaatschap.  

In de administratie zijn geen andere gegevens opgenomen, zoals die in de toelichting op de wet 

worden genoemd zoals religie, huidskleur, gezondheid, politieke gezindheid enz.  

 

Bij Nootwaar worden gegevens beheerd door de penningmeester in de rol van functionaris 

gegevensbescherming (FG).  

2. Deze gegevens zijn door het bestuur samengebracht op een lijst waarop alle leden en de dirigent 

zijn vermeld. De leden hebben ermee ingestemd, dat hun gegevens hierop vermeld staan en dat deze 

lijst gebruikt wordt om via email onder de leden te verspreiden. De lijst wordt nooit ter beschikking 

gesteld aan derden, zoals overkoepelende organisaties als BALK, BUMA/STERMA of aan collega-

koren, bedrijven en andere externe relaties.  

De leden zijn hiervan op de hoogte en worden zelf geacht met deze gegevens vertrouwelijk om te 

gaan en ze dus alleen voor persoonlijk gebruik te bestemmen.  

3. De gegevens van leden die hun lidmaatschap beëindigen worden door het daartoe bevoegde 

bestuurslid terstond van de ledenlijst verwijderd. De leden krijgen via email een bijgewerkte 

ledenlijst toegezonden.  

Website: 

4. Op de website staan foto’s van leden, gemaakt tijdens optredens of andere Nootwaaractiviteiten. 

Als leden bezwaar hebben tegen het op deze wijze publiceren van foto’s, waarop ze zichtbaar zijn, 

kunnen ze dat aan het bestuur aangeven. Het bestuur is verantwoordelijk voor de content van de 

website.  

Financiële zaken:  

5. Omdat inning van contributie gebeurt via de bank, beschikt de penningmeester over de 

banknummers van alle leden. Deze nummers worden niet bekend gemaakt aan andere (bestuurs-

)leden van Nootwaar.  



Facebook:  

6. Nootwaar beschikt over een facebook-account waarop het bestuur melding maakt van optredens 

en andere evenementen van het koor. Hierop wordt geen informatie gegeven over individuele leden.  

7. Nootwaarleden beslissen zelf of ze een facebook-account nemen en of ze bereid zijn om de 

facebookmeldingen van Nootwaar te delen.  

8. Zowel op facebook als op de website worden foto’s geplaatst van optredens en andere 

festiviteiten. Als leden bezwaar hebben tegen het op deze wijze publiceren van foto’s, waarop ze 

zichtbaar zijn, kunnen ze dat aan het bestuur aangeven.  

Actie bij datalekken:  

9. Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens in handen komen van personen die hiertoe niet 

bevoegd zijn. Dit kan door uitgelekte computerbestanden, maar ook door ledenlijsten die door 

onbevoegden worden ingezien alsook verkeerd verzonden e-mailbestanden. Gebruik bij Nootwaar is 

alle email BCC naar de leden te verzenden, zodat emailadressen van leden zo niet bij onbevoegden 

kunnen komen.  

10. Meldingen van datalekken worden op een lijst geregistreerd door de penningmeester in de rol 

van functionaris gegevensbescherming (FG). Meldingen worden door hem/haar ingebracht in het 

bestuur. Het is aan het bestuur om passende corrigerende en preventieve maatregelen te nemen. FG 

voegt deze maatregelen toe aan de lijst. 


