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Wat is de AVG? 
De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de huidige Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) en dient per 25 mei 2018 binnen elke organisatie geïmplementeerd te zijn. 
Het gaat hier om een Europese Wet.  De AVG geldt voor bedrijven, stichtingen, verenigingen en alle 
andere rechtspersonen, dus ook voor Havenkoor FORTITUDO. 

Wat verandert er? 
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (mensen van wie gegevens worden verwerkt en 
mensen die er mee werken). Zij krijgen nieuwe (privacy)rechten en hun bestaande rechten worden 
sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt 
meer dan nu op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de 
wet houden en dat dus de registratie en verwerking nodzakelijk is om, zoals in het geval van Fortitudo, 
te kunnen fuctioneren als vereniging.  

 

Overtredingen van de wet AVG en datalekken (ongeloorloofd gebruik of verspreiden) dienen 
gemeld te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Gevolgen voor Havenkoor FORTITUDO 
De AVG bevat nieuwe elementen, waaronder zwaardere verplichtingen voor organisaties (rekenschap 
afleggen, registratieplicht & transparantie) en zwaarder toezicht met een fors boeteregime voor niet 
naleving. Dit alles dwingt organisaties om passende technische en organisatorische maatregelen in de 
bedrijfsvoering aantoonbaar in te voeren om zo te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit 
de AVG. 

Havenkoor FORTITUDO doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar leden te verwerken op een 
manier die in overeenstemming is met de nieuwe AVG. Zo zijn uw gegevens veilig opgeslagen, niet vrij 
toegankelijk en worden ze niet zonder uw expliciete toestemming gedeeld met andere organisaties. 

Uw gegevens bij de FORTITUDO 
Uw rechten m.b.t. AVG 

 
 



Bij het aangaan van het lidmaatschap met FORTITUDO, vragen wij persoonsgegevens van u. De 
gegevens worden bijgehouden in een ledenbestand dat berust bij de secretaris die de gegevens 
beveiligd digitaal opslaat. Enkel bestuursleden en leden met een bepaalde taak (Projectleiders, NB 
Verspreider, Website/Dropbox beheerder etc.) krijgen toegang tot gegevens die voor het uitoefenen 
van hun taak nodig zijn. In de tabel hieronder wordt dit expliciet aangegeven. Alle andere in omloop 
zijnde verzamelingen van persoonsgegevens worden vernietigd. 

Wie Wat      
Secretaris NAW Geslacht Geboortedatum e-mail telefoon Datum lid 
Penningmeester NAW  Bankgegevens Incassonummer    
Bestuur NAW  e-mail telefoon    
Nieuwsbrief Naam e-mail     
Lief&leed NAW telefoon     
SSF Naam e-mail telefoon    
PL’s Naam e-mail telefoon    
Dropbox/website Naam e-mail     

NB: NAW = Naam, Adres, Woonplaats 

Bestuursleden en leden met een bepaalde taak conformeren zich bij hun aantreden aan de AVG. Dit 
houdt in dat zij de gegevens van de leden van de vereniging zorgvuldig behandelen en alleen, indien 
nodig, mogen delen met leden of personen of instanties buiten Fortitudo met expliciete toestemming 
van de eigenaar onder vermelding van de gegevens die worden gedeeld en het doel waarvoor deze 
gebruikt gaan worden. 

Hieronder ziet u een overzicht van de gegevens in onze ledenadministratie die wij van u hebben 
geregistreerd en waar wij mee werken.  
Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan personeelssystemen van welke andere organisatie (vereniging, 
stichting, etc.) dan ook en worden niet automatisch bijgewerkt bij wijziging. Leden dienen zelf 
wijzigingen door te geven aan de secretaris. 
 
Gegevens Doel 
Geslacht, 
voorletters, 
voornaam, 
achternaam,  
geboortedatum 

Om u te kunnen identificeren als (uniek) lid en u correct te kunnen adresseren 
en aanspreken. 

  
Adres, postcode, 
woonplaats 

De HAVENKOOR FORTITUDO wil de mogelijkheid hebben om communicatie-
uitingen en/of geschenken naar het huisadres van haar leden te sturen. 

E-mailadres  
 

Normaliter vindt alle communicatie tussen de HAVENKOOR FORTITUDO en 
haar leden/donateurs etc.  elektronisch plaats middels e-mail. Bij het 
verzenden van e-mails dienen de mailadressen niet zichtbaar te zijn voor 
geadresseerden. Expliciet houdt dit in dat men een mail aan zichzelf stuurt en 
alle andere e-mailadressen in de BCC opneemt. 

Bankgegevens,   
handtekening 

De lidmaatschapscontributie wordt periodiek middels automatisch incasso 
geïnd. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor de penningmeester. 

Datum lidmaatschap De datum waarop u lid bent geworden gebruiken wij enkel voor statistieken 
over het verloop van ons ledenbestand. 

Datum einde 
lidmaatschap 

De datum waarop u uw lidmaatschap beëindigt gebruiken wij enkel voor 
statistieken over het verloop van ons ledenbestand. 



Bewaartermijn en 
verwijdering van 
gegevens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenslotte 
 

Deze gegevens worden bewaard zolang u lid bent of tot 2 jaar na opzegging 
van het lidmaatschap. Tenzij u anders aangeeft of op verzoek van het bestuur 
geregistreerd wilt blijven t.b.v. communicatie over evenementen. 

*LET OP:  Havenkoor FORTITUDO is wettelijk verplicht om alle financiële 
gegevens tenminste 5 jaar te bewaren. Dit betekent dat uw machtiging voor 
automatische incasso (naam, bankrekening, handtekening) tot 5 jaar na uw 
opzegging bewaard blijft. 

Indien tijdens optredens foto’s en / of video opnames worden gemaakt 
kunnen de leden zich niet beroepen op hun portretrecht indien deze 
gepubliceerd worden als promotie.  

In geval van plaatsing van foto’s op eigen website of die van het koor, 
gemaakt door derden of eigen leden kan niet gezien worden als inbreuk op 
de privacy. 

Havenkoor FORTITUDO kan niet voorkomen dat ledengegevens na 
verwijdering blijven bestaan in back-ups en/of archieven van andere 
organisaties. 

 


