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Verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming Hamelandse Menners  
 
Het bestuur van de Hamelandse Menners hecht veel waarde aan de bescherming van 
uw persoonsgegevens. In deze AVG verklaring geven we heldere en transparante 
informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is uw toestemming bij uw 
aanmelding als lid, donateur van de vereniging. 
 
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens c.q. de persoonsgegevens van 
kinderen? 

- Wij gebruiken persoonsgegevens op de volgende manieren: 

o Uw telefoonnummer: 

- voor de “telefooncirkel” die wij alleen bij spoed berichten inzetten. Alle 

bestuursleden bellen dan een aantal leden.  

- om in voorkomende gevallen een lid /donateur te kunnen bereiken.  

o Uw emailadres voor het versturen van vereniging gerelateerd informatie, 

bijvoorbeeld de nieuwsbrief, programma boekjes, uitnodigingen met 

bijlagen voor ledenvergaderingen. 

o Uw huisadres voor het versturen van vereniging gerelateerd informatie 

bijvoorbeeld de nieuwsbrief, programma boekjes, uitnodigingen met 

bijlagen voor ledenvergaderingen. 

o Uw persoonsgegevens worden bij aanmelding als lid van de KNHS 

gebruikt. 

 

- Tevens gebruiken wij foto’s voor de promotie van de vereniging en haar 

sportieve activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld foto’s van: 

o Wedstrijden. 

o Trainingen.  

 

De foto’s plaatsen wij op dit moment op onze website en proberen wij geplaatst  

te krijgen bij krantenartikelen.  

Verwerking persoonsgegevens  

         
- Uw persoonsgegevens worden door de secretaris bijgehouden in een Excel 

bestand. Van het bestand krijgt de penningmeester een kopie voor het versturen 

van de contributie nota’s.  

 

 

Uit het persoonsgegevens bestand wordt na iedere wijziging een nieuwe 

“telefooncirkel” samengesteld waarin alleen de noodzakelijke gegevens worden 



opgenomen en aan alle bestuursleden beschikbaar gesteld.  

 

- Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen. Hierop zijn 2 

uitzonderingen: 

o Wij geven uw persoonsgegevens door als dit nodig is voor uitvoering van 

de doeleinden waarvoor u ons uw gegevens hebt verstrekt. (doelbinding) 

Bijvoorbeeld als u zich opgeeft voor een instructie / official cursus van de 

KNHS en de KNHS expliciet om een instemmingsverklaring vraagt aan 

het bestuur.  Bij twijfel over de doelbinding vragen we u toestemming om 

uw gegevens te delen.  

o Wij geven uw persoonsgegevens door als wij hiertoe wettelijk verplicht 

zijn. Een voorbeeld hiervan is als de politie in het kader van een 

onderzoek de (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval 

dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze 

gegevens af te geven. 

 

- Uw persoonsgegevens bewaren wij zonder einddatum. We gebruiken uw 

gegevens om u van bijzondere gebeurtenissen op de hoogte te houden en u 

eventueel daarbij uit te nodigen. Bijvoorbeeld een reünie. Als u dit niet wilt kunt u 

dat kenbaar maken als u het lidmaatschap of donateurschap gaat beëindigen.  

Jeugdleden 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jongen dan 16 jaar 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of 
wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Beveiliging 
De persoonsgegevens worden op de Personal Computers van de bestuursleden 
bijgehouden. Uit kosten overwegingen zijn door de vereniging (nog) geen PC ‘s 
beschikbaar gesteld aan de bestuursleden, om daarop o.a. de persoonsgegevens van 
de Hamelandse Menners te beheren, waardoor mogelijk nog beter aan de AVG kan 
worden voldaan. De bestuursleden hebben allemaal passende technische en 
organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u op hun privé 
PC’s te waarborgen.  
De bestuursleden zijn op de hoogte van het belang van het beschermen van 
persoonsgegevens en handelen daarnaar.  
 
Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage en rectificatie van uw persoonsgegeven. Ook hebt u het recht 
om een eerder gegeven toestemming omtrent het gebruik van uw gegevens in te 
trekken.  
Bij het uitschrijven als lid, donateur van de vereniging heeft u het recht om al uw 
persoonsgegevens te laten verwijderen.  
 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 juni 2018.  
 

Namens het bestuur, 

Henneke de Jong, voorzitter ·· Gerrit Velderman, secretaris 

 


