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 De doelen voor verwerking persoonsgegevens 

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, geslacht, adressen, boottype, bootnaam, thuisha-
ven en bankrekeningnummer alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-
mailadres van de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die 
voor het realiseren van het doel van onze vereniging noodzakelijk zijn. Verenigingsgegevens blijven bij 
de vereniging.  

Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens 
ook aan andere derden verstrekken, onder wie sponsors, behalve van het lid dat tegen deze verstrek-
king bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.  

Verder bewaren we de gegevens van oud-leden in verband met het eventueel organiseren van een 
reünie. 

 Van welke categorieën van personen verwerken we gegevens?  

- Leden 
- Bestuursleden 
- Oud-leden/ereleden 

 Welke gegevens verwerken we? 

Naam, geslacht, adres, boottype, bootnaam, thuishaven, bankrekeningnummer, telefoonnummer en e-
mailadres 

 De datum waarop u de gegevens moet wissen, als dat bekend is. 

Gegevens worden in de actuele ledenregistratie gewist bij beëindigen lidmaatschap. Deze gegevens 
gaan dan over naar het archief. Op specifiek verzoek zullen de gegevens bij beëindiging lidmaatschap 
ook uit het archief worden verwijderd. 
 

 Met wie delen we de gegevens? 

De noodzakelijke gegevens worden gedeeld binnen de vereniging enkel ten behoeve van het uitvoeren 
van de verenigingsdoelstellingen. 

 Technische en organisatorische maatregelen die we hebben genomen om persoonsge-
gevens die we verwerken te beveiligen. 

-De gegevens van de leden worden versleuteld en niet toegankelijk alleen op Dropbox opgeslagen door 
het opslaan van een backup-file van de ledenadministratie. Deze data is niet te openen door de be-
stuursleden. Enkel de penningmeester heeft toegang tot de ledenadministratie. Hij stelt (gedeelten) 
van deze data op verzoek beschikbaar aan bestuursleden of evenementencommissies. Overeengeko-
men is dat deze data na gebruik worden gewist. Daarnaast zullen de bestanden met ledendata altijd 
worden beveiligd met een wachtwoord. 

 
-De oud-bestuursleden en anderen die mogelijk over gegevens van de leden beschikken zijn allen ge-
maild met het verzoek eventueel gegevens van hun device te verwijderen. 
-Mails aan leden worden alleen door bestuursleden/de communicatiecommissie verstuurd en altijd met 
de mailadressen in de BCC. 
-Alle gegevens staan op Dropbox en alleen de bestuursleden hebben daar toegang toe. 

-Een aanpassing van het huishoudelijk reglement is gedaan; toegevoegd is een passage over de ge-
maakte afspraken rondom privacygevoelige informatie.

 


