
 
 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

De vereniging IVN Hellendoorn-Nijverdal wil op deze wijze aan iedereen die hiervoor 

belangstelling heeft duidelijk maken welke persoonsgegevens zij heeft en op welke wijze 

zij met deze gegevens om gaat. 

Persoonsgegevens van de Leden. 
Van alle leden, gezinsleden en junioren zijn de volgende gegevens opgeslagen in een landelijke 
database  

 Voornaam; 

 Geboortenamen; 

 Achternaam; familienaam 

 Geboortedatum; 

 Huidig adres; 

 Bankrekening nr.; 

 Bij de meeste leden is ook het Email adres bekend; 

 Telefoon nummer eventueel ook mobiel 

Deze gegevens zitten in een landelijke database en worden door IVN Hellendoorn-Nijverdal voor de 

volgende activiteiten gebruikt. 

Naam en adres: 
Voor het versturen van schriftelijke correspondentie deze zullen uitsluitende door de Secretaris en 
één, hooguit twee extra bevoegde en benoemde personen kunnen worden ingezien en gebruikt. 
 

Bankrekening nummer: 
Deze zal uitsluitend worden gebruikt voor de incasso van de contributie. Dit zal uitsluitend worden 
gedaan door de penningmeester. 
 
Het Emailadres: 
Het Emailadres zal uitsluitend gebruikt worden voor mailverkeer tussen het betreffend lid en het 
bestuur. Het mailadres van de leden zal altijd in BCC worden geplaatst als meerdere leden de zelfde 
mail krijgen. 
 
 
Verdere persoonsgegevens. 
Binnen de verschillende werkgroepen van de vereniging zijn verschillende bestanden met 

persoonsgegevens in omloop. 

De verschillende bestanden mogen de volgende gegevens bezitten. 

 Voornaam 

 Achternaam; familienaam 

 Huidig adres 

 Telefoon nummer eventueel ook mobiel 

 Emailadres 



 
 

Deze bestanden zijn in het bezit van een werkgroep coördinator en eventueel een benoemde tweede 

persoon van die werkgroep. 

De voornaam, achternaam en Adres worden uitsluitend  gebruikt ten behoeve van schriftelijke 
correspondentie tussen de coördinator  van de werkgroep en haar leden. 
 
Het telefoonnummer word uitsluitend gebruikt voor telefonische contacten tussen de Coördinator 
en de werkgroep leden. 
 
Het Email Adres zal gebruikt worden voor Email verkeer tussen de coördinator van een werkgroep en 
haar leden. Het Email adres  wordt bij communicatie met meerdere leden gelijktijdig in de BCC 
geplaatst. 
 
Uiteraard blijft het mogelijk dat leden van werkgroepen onderling gegevens uitwisselen maar dit zal 
te allen tijde allen geschieden met schriftelijke of mondelingen toestemming van de betrokkenen. 
 
Plaatsing van gegevens in Spinsels (het verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal) en op de 

website van IVN Hellendoorn-Nijverdal. 

In Spinsels en op de Website worden van de Bestuursleden de volgende gegevens vermeld. 

 Voor en achternaam 

 woonadres 

 Emailadres  

 Telefoon nummer 
 
In Spinsels en op de Website worden van alle Coördinatoren van werkgroepen de volgende gegevens 
vermeld. 

 Voor en achternaam 

 Emailadres  

 Telefoon nummer 

Uiteraard is dit altijd met voorafgaande goedvinding van de betrokkenen. 
 
Worden er anders in Spinsels of op de Website gegeven van personen gebruikt voor welk doel dan 
ook) dan zal dat altijd uitsluitend met toestemming van deze persoon geschieden. 
 
Sociale media zoals facebook enz. 
Op sociale media mogen nooit: namen, telefoonnummers of adressen  worden benoemd. 
Mocht dit nodig zijn moet er worden verwezen naar onze website. Eventuele foto’s waarop mensen 
herkenbaar opstaan, mogen uitsluitend met voorafgaande toestemming van deze personen worden 
geplaatst. 
 
Documenten bij projecten en activiteiten.  
Bestanden gemaakt voor een evenement of project worden altijd na afloop van dit evenement of 
project vernietigt. Op deze formulieren moet worden vermeld. 

Vanwege de wet op privacy bescherming dienen jullie dit document niet te 
delen met derden en te vernietigen na de activiteit of project. De gegevens op 
dit formulier mogen NIET buiten de activiteiten of het project voor welk doel 
dan ook gebruikt worden. 


