
Algemene Verordening Gegevensbescherming  
 
Afgelopen 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(kortweg AVG), beter bekend als de privacywetgeving, in werking 
getreden, die ook betrekking heeft op verenigingen als de onze. In januari 
van dit jaar ben ik met behulp van Louke van der Bijl begonnen met de 
voorbereiding op de invoering en het is hoog tijd om u over de uitkomsten 
te informeren. Daarbij hebben wij ons laten leiden door de Stichting AVG, 
die zowel door de Roeibond als het Watersportverbond is ingeschakeld om 
de leden bij de invoering van deze wetgeving te ondersteunen. 
 
Belangrijke vragen, die in dit kader beantwoord moesten worden zijn: 
1. Welke persoonsgegevens verzamelen we en met welk doel? 
2. Wie verzamelen en/of verwerken en/of bewaren persoonsgegevens? 
3. Hoe worden de persoonsgegevens bewaard en hoe is de beveiliging 
geregeld? 
 
De antwoorden op bovenstaande vragen zijn verwerkt in een 
Privacyregister en een Privacyverklaring voor onze vereniging, die u beide 
hierbij aantreft en op onze website zijn geplaatst. 
 
Kort samengevat was de beantwoording van de eerste vraag betrekkelijk 
eenvoudig. Wij vragen, misschien met uitzondering van een 
bankrekeningnummer, geen bijzondere persoonsgegevens en de gegevens, 
die wij vragen dienen naar onze overtuiging een redelijk doel. Omdat wij 
dit jaar zullen voorstellen om voor de inning van de contributie over te 
stappen op incasso is de vraag naar een bankrekeningnummer 
gehandhaafd. 
 
Moeilijker was de beantwoording van de vragen 2 en 3. Wij zijn een 
vereniging met drie verschillende afdelingen, zodat wij naast een 
algemene ledenadministratie ook bij de afdelingen specifieke 
administraties bijhouden, zoals een ligplaatsadministratie in de haven en 
een botenreserveringssysteem bij de roeiafdeling. Dat compliceert de zaak 
aanzienlijk. De inventarisatie heeft er overigens toe geleid dat er zaken 
zijn aangepast en het is best mogelijk, dat er nog meer aanpassingen 
zullen volgen. 
 
Al met al hebben wij naar mijn mening de grote verzamelingen van 
persoonsgegevens goed in beeld gekregen maar ik denk, dat er hier en 
daar nog subadministraties worden gevoerd, die wij over het hoofd 
hebben gezien. Mocht dat het geval zijn en kent u zo’n administratie laat 
dat dan weten, zodat we ook daarover afspraken kunnen maken. De 
invoering van de AVG is, zeker in de beginfase, dan ook geen éénmalig 
project maar een doorgaand werk in uitvoering.  
 
Met de beantwoording van bovenstaande vragen zijn we er overigens niet. 
Zo zijn of worden er bijvoorbeeld binnenkort met derden, die over 



persoonsgegevens van de leden beschikken, verwerkersovereenkomsten 
gesloten.  
 
Er zijn twee onderwerpen die in het kader van de AVG wat mij betreft 
bijzondere aandacht verdienen. 
 
Voor de verzending van digitale nieuwsbrieven en opname in een 
ledenlijst moet toestemming van de betreffende persoon worden gevraagd. 
Dat leidt tot de m.i. merkwaardige situatie dat een bericht als dit zonder 
toestemming in de Pikhaak aan alle leden mag worden verstuurd maar 
zonder uitdrukkelijke toestemming, níet per mail. 
 
Wat betreft de ledenlijst merk ik op dat een vereniging als de onze 
volgens mij een vereniging van mensen is en dat daarin de noodzaak tot 
communicatie met elkaar opgesloten ligt en het ongewenst is om als lid in 
een vereniging als de onze anoniem te blijven. 
 
Ik hoop van harte dat wij voor beide onderwerpen een goede modus bij 
alle leden weten te vinden. Binnenkort ontvangt u dan ook een verzoek 
van ons om in te stemmen met opname van uw gegevens in de ledenlijst 
en akkoord te gaan met het ontvangen van informatie van en over de 
vereniging op het door u opgegeven mailadres. 
 
Het bovenstaande is een verhaal in heel kort bestek over een regeling van 
88 pagina’s en ik kan mij voorstellen, dat er vragen bij u resten. Mocht u 
vragen, suggesties en/of opmerkingen hebben, dan hoor ik ze graag. 
 
Namens het bestuur, 
 
Gejan Meijers 


