
 
 

Privacy statement Recreatieve Vereniging Craneveer 

Op 25 mei 2016 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. De 

overgangsperiode van 2 jaar loopt op 25 mei 2018 af. Vanaf dat moment dient elke organisatie in de 

EU te voldoen aan de AVG. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data 

Protection Regulation (GDPR). Deze verordening vervangt de eerdere Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. De complete informatie vindt u op: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-

privacywetgeving/algemene-informatie-avg 

Wat betekent dit voor Recreatieve Vereniging Craneveer? 

Vanaf april 2018 is Recreatieve Vereniging Craneveer (hierna: Craneveer) zich gaan voorbereiden op 

de AVG door middel van het bezoeken van informatiebijeenkomsten. Het resultaat is dat Craneveer 

zich zo goed mogelijk heeft voorbereid en tracht aan alle voorwaarden te voldoen. Dit houdt 

concreet in: 

 Craneveer houdt alleen gegevens bij die relevant zijn voor het functioneren van de 

vereniging. Een en ander is vastgelegd in een bestuursbesluit d.d. 14 mei 2018; 

 Craneveer is volledig transparant in de (persoons)gegevens die gearchiveerd worden; 

 Craneveer gaat ervanuit dat de bestanden die tot 25 mei 2018 zijn verkregen, een geldende 

toestemming hebben doordat deze bestanden al lange tijd actief worden gebruikt. 

Desalniettemin zal Craneveer per het komende verenigingsjaar (ingaande per 1 september 

2018) haar bestaande leden actief om toestemming vragen. Vanaf 25 mei zal Craneveer 

nieuwe leden actief om toestemming vragen middels de aanmeldingsformulieren; 

 Craneveer heeft diverse leden categorieën. De gegevens van de individuele leden worden 

niet op de website gepubliceerd of anderszins breed bekend gemaakt; 

 Gegevens van individuele leden die in groepsverband een structurele activiteit uitoefenen 

worden gedeeld met de groepsvertegenwoordiger en de trainer van betreffende groep; 

 Craneveer heeft of zal een geheimhoudingsverklaring overeenkomen met de hiervoor 

genoemde groepsvertegenwoordigers en trainers 

 Craneveer heeft of zal een verwerkersovereenkomst afsluiten met relevante partijen die op 

enigerlei wijze toegang kunnen hebben tot persoonsgegevens; 

Bijhouden persoonsgegevens 

Binnen Craneveer wordt als uitgangspunt gehanteerd dat er niet meer gegevens gevraagd worden 

dan nodig is voor een juiste administratie en dat de gegevens niet langer bewaard worden dan 

noodzakelijk. Persoonsgegevens die Craneveer (normaliter) vraagt en vastlegt ten behoeve van de 

vereniging, het lidmaatschap en/ of haar begunstigers zijn: 

 Voor- en achternaam, geslacht   

 Adres, postcode en woonplaats 

 Telefoonnummer, e-mailadres 

 Handtekening (bij een minderjarige van één der ouders/ verzorgers) 

 Activiteit 

 Ingangsdatum 

 Evt. opzeggingsdatum en reden van opzegging 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg


 
 
Betrokkene is niet verplicht om alle gevraagde gegevens te verstrekken, maar voor een juiste 

administratie is ten minste een naam, adres of mailadres en de activiteit waarvoor men zich opgeeft 

noodzakelijk. Ingeval men Craneveer ondersteunt zonder deel te nemen aan een activiteit is 

vermelding van een activiteit uiteraard niet nodig.  

De bewaartermijn van gegevens is: 

 Fiscaal relevante gegevens: 7 jaar 

 Gegevens van leden: zolang het lidmaatschap voortduurt 

 Gegevens van oud-leden: ten hoogste 3 jaar 

 Notulen van vergaderingen, presentielijsten, presentaties, artikelen en dergelijke: niet aan 

een tijdslimiet gebonden (‘oneindig’) 

Betrokkene (het lid) heeft recht: 

 Op inzage in de (persoonsgebonden) gegevens 

 Op een kopie van de (persoonsgebonden) gegevens 

 Op een wijziging (rectificatie) van onjuiste gegevens 

 Om vergeten te worden (uitgeschreven te worden), tenzij dit strijdig is met de wettelijke 

verplichtingen van een vereniging  

Media uitingen, waaronder foto gebruik 

Voor foto’s van evenementen die gebruikt worden en die nadrukkelijk één of slechts enkele 

specifieke personen betreft, zal toestemming worden gevraagd voor gebruik. Overzichtsfoto’s zullen 

wel gebruikt worden zonder daarvoor gevraagde toestemming. Voor besloten bijeenkomsten geldt 

dat er gevraagd zal worden of aanwezigen bezwaar hebben tegen het maken van foto’s en het 

gebruik daarvan in fysieke en digitale uitingen van Craneveer. Met eventuele wensen zal rekening 

worden gehouden. Foto’s die door leden van welke categorie dan ook worden aangeleverd ten 

behoeve van media uitingen in welke vorm, worden verondersteld de juiste toestemming van 

betrokkenen te hebben. Dit geldt bijvoorbeeld, maar niet uitputtend, voor groepen die een 

groepsfoto aanleveren voor bij een artikel in Craneveer of een foto aanleveren van een gehouden 

bijeenkomst.  

Fysieke en digitale uitingen van Craneveer zijn in ieder geval het in de wijken Alteveer en ’t Cranevelt 

huis-aan-huis verspreide blad Craneveer, de website www.craneveer.nl en eventuele nieuwsbrieven 

die aan (een deel van) de leden per e-mail gestuurd kunnen worden.  

Datalekken  

Craneveer heeft daar waar mogelijk maatregelen getroffen tegen het oneigenlijk gebruik van 

(persoons)gegevens. Datalekken zullen altijd, conform het protocol datalekken,  gemeld worden aan 

de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Tot slot 

Heeft u vragen over dit privacy statement? Neem dan gerust contact op met het bestuur. 

 

Arnhem, 22 mei 2018.  

http://www.craneveer.nl/

