
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
 

Op 25 mei 2018 treedt de wet AVG in werking, waarin is vastgelegd wat  

verenigingen wel en niet mogen doen met persoonsgegevens van de leden. 

 

In de periode vanaf nu tot eind mei wordt door ons informatie op de website 

gezet onder het kopje AVG. Daar plaatsen wij ook documenten die wij uit  

andere bronnen hebben verkregen. 

 

In de nieuwe AVG zijn ook verenigingen/vrijwilligersorganisaties verplicht te inventariseren wat ze vastleg-

gen en welke persoonsgegevens worden bewaard en met welk doel. Zoals bij voorbeeld de adresgegevens 

voor de verzending van D&D en maandbericht. Hiervoor moet een verwerkersovereenkomst worden afge-

sloten. Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, mogen niet worden bewaard. Informatie 

over dieet of diabetes mag niet worden bewaard in een bestand, maar moet elke keer bij een activiteit 

opnieuw worden gevraagd. Hoe minder informatie er over personen bewaard wordt, hoe moeilijker gege-

vens herleidbaar zijn naar een persoon en hoe minder kans op schending van de privacy. 

 

Datalek 

 

Ter voorkoming van een datalek is het van belang dat data maar op één computer of in één systeem 

staan. Verspreiding van data over verschillende computers bij bestuur of commissieleden, zonder dat dit is 

vastgelegd, kan uitgelegd worden als datalek. Het ledenbestand is toegankelijk voor alle afdelingen, de 

ledenadministratie is beveiligd met een wachtwoord. Wachtwoorden mogen niet worden uitgewisseld of 

digitaal in een bestand worden bewaard. Schaduwadministraties die door afdelingen worden gebruikt, zijn 

ongewenst.  

Oude Excel sheets met persoonsgegevens moeten uit de computer worden verwijderd. 

 

Bij het verzenden van een email aan meerdere personen dient u de emailadressen in het veld “bcc” te 

plaatsen zodat deze mailadressen niet zichtbaar zijn voor anderen. 

 

Foto’s 

 

De regelgeving in de wet AVG ten aanzien van publicatie van foto’s is: een foto van een persoon mag 

alleen worden gepubliceerd met schriftelijke toestemming van de persoon zelf. Een groepsfoto waarop de 

mensen niet duidelijk herkenbaar in beeld zijn (of van een grotere afstand) is wel toegestaan. De toestem-

mingsverklaring  die u hiervoor moet gebruiken, zal door ons op de website worden gepubliceerd. 

 

 

 

 

 

 

 

           Workshop AVG 
 

 

 

 

 

 

Begin april hebben wij de afdelingen een uitnodiging gestuurd voor een workshop AVG op 23 en 24 mei 
in Amersfoort. De workshop is bedoeld voor de ledenadministratrice, de webmaster en/of een bestuurslid. 

In de workshop wordt aandacht besteed aan de AVG en de regels die de afdelingen en de landelijke orga-

nisatie daarbij moeten hanteren. De AVG is geen vrijblijvende wetgeving, de boetes die de Autoriteit Per-

soonsgegevens kan opleggen zijn hoog. Daar willen we met uw steun verre van blijven. 

 

Wij hopen en vertrouwen dat alle afdelingen gebruik zullen maken van de uitnodiging voor de workshop. 

 

Tiny Renne 

Agnes Mastenbroek 

 


