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Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” verwerkt persoonsgegevens.  Wij willen onze leden, donateurs 
en vrijwilligers hierover graag duidelijk en transparant informeren.  In deze verklaring 
gegevensbescherming geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van 
persoonsgegevens door onze vereniging. 

Van wie verwerkt Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” persoonsgegevens? 

Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of 
indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.  Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

 Leden, donateurs en vrijwilligers van (commissies van) Vereniging “De Oeverlanden Blijven!”; 
 mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” of 

ooit een lidmaatschap hebben gehad; 
 mensen die aan een bedrijf of instantie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, 

willen krijgen of hebben gehad. 

Welke gegevens verzamelt Vereniging “De Oeverlanden Blijven!”? 

De gegevens die Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” verwerkt, betreffen gewone 
persoonsgegevens, bestaande uit adresgegevens en optioneel telefoongegevens en e-mailgegevens.  
Van leden van de vereniging die gebruik maken van de fiscale mogelijkheden die de ANBI-registratie 
biedt, registeren we de wettelijke vereiste gegevens daarvoor. 

Waarvoor verwerkt Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” persoonsgegevens? 

Een persoon die lid of donateur is van de vereniging “De Oeverlanden Blijven!” dient het 
lidmaatschapsgeld over te maken naar de rekening van de vereniging, onder vermelding van 
adresgegevens.  Op deze manier verkrijgen wij de naam van het lid, het adres en 
bankrekeningnummer.  Deze gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie. 

De adresgegevens van de leden worden gebruikt om de papieren versie van het blad Oever en/of de 
jaarlijkse kalender te versturen.  Ook hebben wij leden gevraagd hun e-mailadres bekend te maken, 
als zij de Nieuwsbrief via e-mail willen ontvangen en/of het blad Oever als PDF willen ontvangen 
en/of de jaarlijkse kalender als PDF willen ontvangen.  Deze e-mailadressen worden opgeslagen in de 
ledenadministratie en in een apart ledenbestand voor de Nieuwsbrief, als die wordt gewenst.  

E-mail- en huisadressen worden ook gebruikt voor betalingsherinneringen voor de lidmaatschap- 
donatiebijdragen en voor de aankondiging van andere relevante zaken, zoals jaarbrief en 
aankondiging van de algemene ledenvergadering (ALV). 
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Bankgegevens van de vrijwilligers worden gebruikt voor het betalen van de vrijwilligersvergoeding en 
de e-mail- en adresgegevens worden gebruikt voor mededelingen betreffende het vrijwilligerswerk. 

Ook van andere personen en instanties die contact opnemen per brief of e-mail, worden de naam- 
en (e- mail)adresgegevens opgeslagen. 

Geen commercieel gebruik 

Verenging “De Oeverlanden Blijven!” zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of 
anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden. 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens 

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. 

Hoe gaat Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” met persoonsgegevens om? 

Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor normaal gebruik 
binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. 

Wie kan er bij de persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens van de leden en donateurs kunnen alleen worden geraadpleegd door voorzitter 
en penningmeester van Vereniging “De Oeverlanden Blijven!”. Persoonsgegevens van vrijwilligers, 
werkzaam bij het beheer, kunnen zowel door voorzitter en penningmeester van Vereniging “De 
Oeverlanden Blijven!” als door de beheercoördinator worden geraadpleegd. 

Worden de persoonsgegevens binnen Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” 
uitgewisseld? 

Om contact op te nemen met leden, donateurs, potentiële leden, vrijwilligers en oud-leden en 
andere betrokkenen, mogen de bestuursleden persoonsgegevens van deze mensen onderling 
uitwisselen.  Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” zal geen gegevens uitwisselen met externe 
partijen of met andere leden, donateurs en vrijwilligers. 
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Hoe lang worden gegevens bewaard? 

Gegevens gerelateerd aan lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om 
statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. 
Daarnaast is het met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een 
jubileum.  Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. 

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd? 

Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” neemt te allen tijde passende technische en organisatorische 
maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van 
onrechtmatige verwerking. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” gebonden aan de 
daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

Is inzage in de bewaarde gegevens van Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” 
mogelijk? 

Leden, donateurs, vrijwilligers en andere personen kunnen bij het bestuur informeren welke 
persoonsgegevens ervan henzelf zijn geregistreerd.  Leden hebben het recht om correctie, beperking 
of verwijdering van hun persoonsgegevens te vragen.  Het is ook mogelijk om bezwaar te maken 
tegen het gebruik van hun gegevens. 

Waar kan men terecht met een vraag of klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Vereniging “De Oeverlanden 
Blijven!” kun je ook altijd contact opnemen met Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” via 
bestuur@oeverlanden.nl. 
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Wijzigingen verklaring gegevensbescherming 

Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in 
deze verklaring gegevensbescherming.  De meest recente verklaring gegevensbescherming is te 
raadplegen via: https://oeverlanden.nl/verklaring_gegevensbescherming_versie_2022. 


