VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

(secretariaat: Marjan Braam, T 850538 of dbhooghalen@gmail.com)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere vereniging voldoen aan nieuwe privacyregels,
voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe
Europese wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens uit mei 2016.
Binnen het bestuur van Dorpsbelangen worden op dit moment maatregelen genomen die
ervoor zorgen dat wij voldoen aan deze nieuwe wet.
Dit betekent voor ons dat wij de komende tijd de volgende zaken gaan organiseren:
- We zullen onze “nieuwe” leden toestemming vragen bij opgave om gebruik te
maken van hun NAW-gegevens en IBAN voor het uitvoeren van de doelstelling van
de vereniging
- Dorpsbelangen zal een functionaris en verantwoordelijke aanwijzen voor het beheer
en gebruik van de bij ons bekende gegevens van onze leden
- Er zal een “privacy” beleid worden opgesteld waarin de volgende zaken zijn
benoemd:
 Welke persoonsgegevens worden verwerkt
 Met welk doel – waarvoor worden ze gebruikt
 Wie hebben toegang tot deze gegevens en aan wie mogen/ moeten ze
worden verstrekt of met wie worden ze gedeeld
- Er wordt ook een procedure worden opgesteld welke stappen het bestuur zal
ondernemen in geval van een “data” - lek.
Momenteel zijn alle gegevens van onze leden op één centrale plaats digitaal opgeslagen.
Dit maakt het voor Dorpsbelangen relatief eenvoudig om aan de nieuwe wetgeving te
kunnen voldoen.
Heeft u vragen omtrent de wijze waarop de Vereniging van Dorpsbelangen omgaat met
uw gegevens stel uw vraag dan aan onze secretaris of penningmeester door een bericht
te sturen aan dbhooghalen@gmail.com.

Bestuurssamenstelling
Door het aftreden van onze voorzitter Martijn van Middelaar waren wij op zoek naar een
nieuw lid cq. voorzitter. Op dit moment neemt Reinhard Mulder de taken waar van de
voorzitter. Daarom heeft hij zijn taken met betrekking tot de contacten met de
contactambtenaar van de gemeente overgedragen aan Jeroen van der Leur.
Ook hebben wij een nieuw bestuurslid gevonden, in Riet Broekhuizen. Riet zal eerst als
aspirant-lid deel uit maken van het bestuur. Waarnaar ze formeel benoemd zal worden in
de ledenvergadering of in een ingelaste ledenvergadering.
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