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A. Welke persoonsgegevens bewaren we, ten behoeve waarvan? 
 
1. Bestuursleden van de Vereniging Vrienden van de Hamsterborg 

- Inschrijving Kamer van Koophandel: naam, geboortedatum en –plaats, datum in functie, 
titel. 

- Uitnodigingen en verslagen bestuursvergaderingen, uitwisselen informatie: naam, 
emailadres, woonadres, telefoonnummer. 

Het bestand wordt beheerd door de secretaris (C. Vermue-Bos).  De bestuursleden hebben 
bovengenoemde persoonsgegevens van elkaar. 

2. Een bestand met gegevens van diegenen die zich als Vriend hebben aangemeld: naam, 
woonadres, mailadres en telefoonnummer.  
Deze gegevens worden gebruikt voor schriftelijke verzending van de jaarlijkse Kerstwens , 
het informeren over de jaarvergadering, het verzoek tot betalen van de jaarlijkse 
vriendenbijdrage en eventueel andere met de Vereniging samenhangende activiteiten. 
Het bestand van De Vrienden (de ledenadministratie) wordt digitaal en uitgeprint beheerd 
door twee bestuursleden (M. de Keizer,  H. ter Veer) en een vriend/vrijwilliger (S. Stapert). 
Deze gegevens worden ook verstrekt aan de penningmeester (F. Maassen). 

3. De Vereniging int de jaarlijkse vriendenbijdrage met behulp van acceptgirokaarten. De firma 
Data B drukt deze kaarten en heeft daartoe naam, adres en vriendnummer van alle Vrienden 
ontvangen van de vereniging. Tussen Data B en de Vereniging is een 
verwerkersovereenkomst afgesloten. 

4. Een lijst van vrijwilligers met naam, woonadres, mailadres, telefoonnummer. Deze 
vrijwilligers worden  met enige regelmaat via de mail in BCC benaderd om mee te werken 
aan de doedagen. Eens per twee jaar ontvangen zij een schriftelijke uitnodiging voor een 
vrijwilligersetentje.  
De lijst wordt beheerd door de voorzitter (D. Rankenberg) en een  bestuurslid (G. Wierenga).  
De lijst is uitgesplitst naar de verschillende commissies die de Vereniging kent; binnen deze 
commissies vindt informatie-uitwisseling plaats, telefonisch, via de mail of via WhatsApp. 

5. De mailinglist van de website: een bestand met naam en mailadres van hen die zich hebben 
aangemeld om via de website geïnformeerd te worden over activiteiten en nieuws van de 
vereniging. Het bestand wordt beheerd door de webmaster (H.L. Wiersema). Er wordt 
gebruik gemaakt van de BCC functie. 

6. Een bestand met naam en mailadres van kunstenaars/exposanten die geïnformeerd willen 
worden over de exposities op de borg. Het bestand wordt beheerd door de webmaster. Er 
wordt gebruik gemaakt van de BCC functie. 
 

B. Toestemming voor gebruik van persoonsgegevens 
Wanneer personen zich aanmelden als bestuurslid, als Vriend, als belangstellende voor 
email-post, dan geven zij tevens daarmee toestemming om de persoonsgegevens zoals onder 
A. genoemd, te gebruiken voor de betreffende doeleinden. 
Wanneer personen zich afmelden, dan worden diens persoonsgegevens vernietigd. 
 
 
 
 



C. Website en emailadres 
De website www.hamsterborg.nl is een beveiligde site door middel van een URL/https. 
Behalve het mailadres van de webmaster en namen + websites van exposanten worden geen 
persoonsgegevens vermeld op de site. 
Wanneer een persoon zich via de website aanmeldt als Vriend of als abonnee voor een 
mailinglijst dan vraagt de webmaster de benodigde gegevens zoals onder A. genoemd. 
Er worden geen foto’s geplaatst waarop personen herkenbaar zijn. 
Het emailadres vriendenhamsterborg@gmail.com wordt beheerd door de secretaris, deze 
handelt de binnenkomende post af. 
 

D. Datalekken 
Het bestuur bewaakt binnen het geheel van de Vereniging een zorgvuldig omgaan met de 
persoonsgegevens, teneinde datalekken te voorkomen.  De bestuursleden die thuis gebruik 
maken van hun computer, beschikken over een virusscanner. 
Mocht zich toch een datalek voordoen, dan is het de verantwoordelijkheid van het bestuur 
om op een passende manier gevolgen vast te stellen en eventuele maatregelen uit te voeren.  
 
 

E. Publicatie en jaarlijkse actualisering 
Jaarlijks, ten tijde van het opstellen van het jaarverslag, evalueert het bestuur de AVG-
verklaring en doet zo nodig aanpassingen. 
Op de website www.hamsterborg.nl is vermeld dat de Vereniging een privacy-protocol heeft, 
de lezer kan doorlinken naar dit protocol. 
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