AVG Register, versie 08-07-2020
Van: Vereniging Reuma Actief de Peel
Postbus 45, 5700 AA Helmond
Betreft:
Het vastleggen van de gegevens die voor de AVG 25-5-2018 van toepassing zijn voor onze
vereniging.
De vereniging heeft een privacyverklaring opgemaakt en deze gepubliceerd in het verenigingsblad
alsmede op onze website.
De vereniging maakt voor haar leden- en financiële administratie gebruik van het PC-leden pakket.

Ledenadministratie:
Hierin staan alle gegevens van de leden – partnerleden - instructeurs in vermeld die voor onze
vereniging relevant zijn om tot een goede administratie te komen. NAW – contactgegevens –
bankgegevens – soort lidmaatschap – eventueel de beweeggroep benoeming.
Het doel hiervan is om een goede aansturing te kunnen geven voor de beweeggroepen naar de
instructeurs en voor alle te houden activiteiten voor de leden.
De aanmeldingsformulieren voor lidmaatschap blijven uitsluitend bij ledenadministratie en
penningmeester. Aanmeldingen voor beweeggroepen uitsluitend bij ledenadministratie,
penningmeester en beweegcoördinator. T.b.v. de instructeurs van onze beweeggroepen maken wij
ook gebruik van presentielijsten met uitsluitend naam en telefoonnummer.
Doel: overzicht van deelname i.v.m. betaling van de bijdrage en incasso van de bijdrage voor de te
houden activiteiten waar de mensen zich voor aangemeld hebben.
De penningmeester gebruikt de financiële administratie om een goede boekhouding te kunnen
voeren, welke jaarlijks verantwoord wordt naar de leden toe. Hierin staan incidenteel ook namen
en/of lidnummers in van leden en onze instructeurs.
Onze vereniging heeft een eigen website.
Deze is voor raadpleging en/of het verkrijgen van info voor iedereen toegankelijk.
De privacyverklaring kunt u hier ten alle tijden inzien en nalezen.
Als u contact met de vereniging zoekt en u wordt verzocht uw persoonsgegevens in te vullen dan
dragen we er zorg voor dat dit enkel gebeurt in een daartoe beveiligde omgeving.
Toegang tot de persoonsgegevens hebben uitsluitend de secretaris en de penningmeester op een
beveiligde pc voorzien van wachtwoord versleuteling.
Bij elke activiteit die onze vereniging organiseert zal aan de aanwezigen vooraf om toestemming
gevraagd worden voor het (eventueel) maken van foto’s. Deze opnames worden uitsluitend gebruikt
voor eigen doeleinden, zoals het verenigingsblad en de website.

