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Op 25 mei 2018 treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking voor alle organisaties die 

gegevens van personen in hun bestand bewaren. Zowel digitaal als fysiek (mappen op de plank). 

 

Vanuit het Algemeen Bestuur en het Centraal Bureau zullen wij in de komende periode u informeren over de maat-

regelen die voor u en uw leden van belang zijn.  Wij hebben al een aantal stappen gezet: beveiliging dataverkeer 

verbeterd, kwaliteitscontrole wachtwoord-samenstelling, instellen van verplichte periodieke wijziging van wacht-

woorden, het werken van één goed beveiligde database. 

 

In de AVG is vastgelegd dat alle betrokkenen, onze leden, toestemming moeten geven voor het bewaren en gebrui-

ken van de persoonsgegevens en daarbij ook aangeven voor welk doel (bijvoorbeeld naam en adresgegevens voor 

de verzending van Denken & Doen of maandberichten). 

 

Daarnaast moet een betrokkene toestemming geven voor het publiceren van persoonsgegevens, dat geldt ook voor 

het publiceren van een foto op papier of op de website.  

 

Het bijhouden van een schaduwadministratie van ons ledenbestand (of delen daarvan) is niet toegestaan. Het met 

meerdere personen delen van wachtwoord is niet toegestaan. 

 

Leden die taken uitvoeren in een afdeling, waarbij zij beschikken over de persoonsgegevens, mogen die gegevens 

niet naar buiten brengen. 

 

Het is niet toegestaan in de persoonsgegevens details te bewaren omtrent ras, religie, medische gegevens (zoals 

bijvoorbeeld diabetes of allergieën). 

 

Externe partijen, aan wie wij onze persoonsgegevens ter beschikking stellen, moeten daarvoor een verwerkings-

overeenkomst ondertekenen waarin is opgenomen dat de data moeten worden vernietigd na gebruik voor het ge-

vraagde doel.  

 

Op het Centraal Bureau is mevrouw Tiny Renne verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens. Daar 

zal ook een procedure worden vastgelegd, waarin staat beschreven waar en hoe de gegevens zijn opgeslagen en 

welke beveiliging is aangebracht tegen virussen en hacken.  

 

 

Hoe gaan we nu verder? 

 

De informatie die wij verzamelen wordt gepubliceerd op onze website, zodat deze voor alle leden zichtbaar is. In de 

Nieuwsbrieven zullen wij ruimschoots aandacht aan dit onderwerp besteden. 

 

Wij hebben het plan om voor afdelingsbesturen, webmasters en ledenadministratrices  workshops te organiseren 

waarin instructie en uitleg wordt gegeven over welke concrete werkzaamheden voortvloeien uit de AVG en op welk 

niveau in onze vereniging dit moet worden uitgevoerd.  

 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Tiny Renne, Centraal Bureau of 

Agnes Mastenbroek, secretaris AB 


