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

 

Dorpsronde 
Onlangs heeft in de Boerhoorn een oproep gestaan dat er een dorpsronde wordt 
gehouden met de contactambtenaar van de gemeente Midden-Drenthe. Van verschillende 
dorpsbewoners hebben wij op- en aanmerking ontvangen over het onderhoud van onder 
andere het groen en de bestrating. De dorpsronde zal plaatsvinden op 27 juni. Mocht er 
nog aspecten zijn die nog niet zijn gemeld kunnen door worden gegeven aan het 
secretariaat via de mail (dbhooghalen@gmail.com). 
 

Contributie inning 
In juni zal de contributie over 2018 worden geïnd. De contributie is dit jaar wederom 
vastgesteld op € 5,00. In de maanden juni-juli kunt u één van de bestuursleden aan de 
deur verwachten, wanneer u geen machtiging heeft getekend. Eind juni wordt de 
automatische incasso uitgevoerd. 
 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
Zoals wij in de vorige Boerhoorn reeds hebben aangegeven zijn moeten wij als 
Dorpsbelangen ook voldoen aan de nieuwe privacyregels, voortkomend uit de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
Onze privacyregels zien er als volgt uit. 
 

Privacyverklaring 

Vereniging voor Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen 

p/a Secretariaat Dorpsbelangen Hooghalen 

de Drift 9a - 9414 BA HOOGHALEN 

Mail: dbhooghalen@gmail.com  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

De vereniging voor Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen, hierna te 

noemen “Dorpsbelangen” verwerkt en beheert uw persoonsgegevens doordat u lid bent 

van onze vereniging. U heeft deze gegevens zelf bij het invullen van het 

lidmaatschapsformulier aan Dorpsbelangen verstrekt.  

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Uw voor- en achternaam; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres en uw IBAN 

bankgegevens.   

 

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?  

Dorpsbelangen gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen 

betreffende uw lidmaatschap, u te kunnen informeren over lopende projecten en 

activiteiten, en u uit te nodigen voor bijeenkomsten en vergaderingen.  
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Hoe bewaren we persoonsgegevens? 

Dorpsbelangen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Indien u dat 

wenst zullen we bij beëindiging van uw lidmaatschap uw persoonsgegevens verwijderen. 

 

Dorpsbelangen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor 

de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze penningmeester 

per mail. Dorpsbelangen zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.  

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Dorpsbelangen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens van de leden zijn 

opgeslagen op één locatie die is versleuteld en niet vrij toegankelijk.  

 

Onze penningmeester is functionaris gegevensbescherming en telefonisch te bereiken op 

telefoonnummer 06-48 16 15 48 en tevens via het mailadres dbhooghalen@gmail.com. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op met onze penningmeester. 

 

Namens Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen, Laaghalerveen 

 

Het Bestuur 
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