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Document gegevensverwerking op grond van de  

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 

Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagnie 

Opgericht op: 30 maart 2004 

Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer 08124033 

 

Doelstelling vereniging: 

Het bevorderen en versterken van de te Lochem gevestigde Stichting De 3e Berkelcompagnie en 

voorts al datgene wat daarmee in de ruimste zin van het woord in verband staat of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

 

De vereniging tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het organiseren van 

bijeenkomsten over en excursies langs de rivier de Berkel alsmede het uitgeven van een periodiek 

voor de leden en het houden van financiële acties ter uitvoering van door de 3e Berkelcie 

ontwikkelde plannen.  

 

Inleiding: 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit 

betekent dat vanaf genoemde datum dezelfde privacywetgeving van kracht is als geldig in de hele 

Europese Unie (EU). De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is dan niet meer van toepassing. 

Dit document heeft tot doel om aan te tonen dat de Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcie voldoet 

aan de eisen die de AVG hieraan stelt. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt: 

De Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcie bestaat uit een bestuur en leden. Hiervan worden de 

volgende gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang bijgehouden. Dit betekent dat gegevens 

nodig zijn om de activiteiten van de vereniging te kunnen uitvoeren. 

• Naam 

• Adres 

• Postcode 

• Woonplaats 

• Telefoonnummer thuis/mobiel 

• Emailadres 

• Iban nummer 
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Het doel van de verwerkte persoonsgegevens: 

De persoonsgegevens zijn minimaal nodig voor communicatie met de (bestuurs)leden en het innen 

van de ledencontributie. 

Waar komen de gegevens vandaan: 

De gegevens worden gevraagd aan het bestuurslid of lid, bij aanname. Aanmelden als bestuurslid en 

als lid vindt plaats op vrijwillige basis. Dit geldt ook voor het afgeven van de hierboven genoemde 

persoonsgegevens. 

Met wie worden de gegevens gedeeld: 

De gegevens worden gedeeld met de overige bestuursleden en leden via een ledenlijst. Deze 

ledenlijst wordt bijgehouden en beheert door de penningmeester. 

Welke maatregelen zijn nog meer genomen: 

Om de privacy zoveel mogelijk te waarborgen is met bestuurders en leden afgesproken bij  

emailberichten die zijn gericht aan iedereen, de emailadressen te plaatsen in “blind carbon copy” 

(bcc). Hierdoor zijn de emailadressen niet zichtbaar voor overige geadresseerden. 

 

Versie: 06-03-2019 

Status: definitief, vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 22 februari 2019 

 


