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Beschrijving uitvoering bepalingen wet AVG 
 
In dit document staat beschreven op welke wijze het Vughts Mannenkoor (VMK) uitvoering 
heeft gegeven aan de bepalingen in het kader van de wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 
Onderscheiden worden : 

 een verklaring aan de leden van het VMK, dat zij akkoord gaan met de registratie van 
persoonsgegevens (een apart document), 

 een geheimhoudingsverklaring voor de leden van het bestuur en commissie(s), dat zij 
geheimhouding betrachten bij het gebruik en behandeling van persoonsgegevens van de 
leden van het VMK (een apart document), 

 een beschrijving en een procedure voor de wijze waarop het VMK omgaat met de 
persoonsgegevens van de leden en deze beveiligt (hieronder beschreven). 

 
Beschrijving van de persoonsgegevens van de leden van het VMK op de ledenlijst 
 
De ledenlijst van het VMK bevat de volgende gegevens: 

 volledige naam, 

 postadres, 

 postcode, 

 woonplaats, 

 stemgroep, 

 telefoon (vast / mobiel), 

 geboortedatum, 

 datum van inschrijving, 

 e-mailadres, 

 foto (in het smoelenboek). 
 
De onder genoemde gegevens worden geregistreerd ten behoeve van : 
  

 het actueel houden van het ledenbestand,  

 de communicatie met en informatie aan de leden, zoals het aankondigen van de 
activiteiten, het verzenden van betalingsverzoeken, het incasseren van verschuldigde 
bedragen en dergelijke, het verzenden van berichten die van belang zijn of kunnen zijn 
voor leden, alsmede alles wat daarmee verband kan houden. 

 
Deze gegevens worden door de leden zelf verstrekt aan de secretaris van de vereniging. 
 
De ledenlijst wordt beheerd door de secretaris van het VMK op diens PC. Deze PC is alleen 
toegankelijk voor de secretaris en bevindt zich in een afgesloten, niet voor vreemden 
toegankelijke woning. 
 
 
 
 



 
Procedure voor de wijze van verwerking van de gegevens 
 
1. Een lid kan aan de secretaris van de vereniging schriftelijk per post inzage vragen in de 

van hem geregistreerde gegevens. Op verzoek wordt een afschrift van die gegevens aan 
het lid verzonden. Een lid heeft daarnaast het recht onder bepaalde voorwaarden tegen 
de verwerking bezwaar te maken en de gegevens te laten beperken.  
 

2. Wijziging van de geregistreerde gegevens is slechts mogelijk als de gegevens 
aantoonbaar onjuist zijn of moeten worden geactualiseerd. 
 

3. De gegevens van een lid worden bewaard zolang dat administratief noodzakelijk is.  
 

4. De geregistreerde gegevens worden bewaard in een digitale databank (PC van de 
secretaris). Een afschrift daarvan is slechts in te zien door het bestuur. Al deze personen 
zijn tot geheimhouding omtrent die gegevens verplicht. Voorts is inzage mogelijk door 
leden overeenkomstig het hiervoor onder punt 1 bepaalde. 
 

5. De digitale gegevens worden beschermd door een adequaat beveiligingsprogramma. In 
het geval sprake is van een datalek (hacken) zal daarvan melding gemaakt worden door 
de secretaris en indien nodig aan de leden, zulks overeenkomstig de AVG en eventuele 
andere wettelijke regels. 
   

6. De geregistreerde gegevens worden door de vereniging alleen gebruikt voor de hiervoor 
genoemde doeleinden. 
 

7. Voor zover derden in opdracht van de vereniging gegevens van leden verwerken zal met 
die derden een verwerkersovereenkomst gesloten worden. 
 

8. Dit reglement ligt ter inzage bij de secretaris van de vereniging en het wordt gepubliceerd 
op de website van de vereniging.   

 
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering van het Vughts Mannenkoor in de 
vergadering van 20 nov 2018. 


