
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.. 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in de volksmond beter betekend als de 

privacywet, houdt al maanden de gemoederen bezig. Wat moet er al op poten gezet worden om te 

voorkomen dat een organisatie klachten aan z’n broek krijgt met eventueel daaraan verbonden 

sancties? Ook de ERKV verwerkt persoonsgegevens en persoonsgebonden informatie blijft niet tot de 

leden beperkt. Het bestuur van de ERKV is  zich van haar verantwoordelijkheid in deze bewust. 

Duidelijk is wel dat deze nieuwe regeling voor de ene organisatie veel meer consequenties heeft dan 

voor de andere. Mij is niet bekend of inmiddels ook organisaties van vogelhouders met klachten 

geconfronteerd zijn. Er hoeft er dus maar één te zijn. Velen denken dat het allemaal zo’n vaart niet zal 

lopen. Alertheid lijkt mij echter geen overbodige luxe. Bovendien zullen we als ERKV moeten 

voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

 

Registratie persoonlijke gegevens 

Over welke privacy gevoelige informatie van onze leden  beschikt de vereniging en hoe gaan we er 

mee om?  Wat betreft de persoonlijke gegevens beschikt de ERKV over de volgende privacy 

gevoelige informatie van de leden: Naam, voorletters, adres, telefoonnummer, e-mailadres, alsmede de 

bankgegevens voor het per automatische incasso innen van de contributie.Verder noteert de vereniging 

ook de datum waarop het lidmaatschap is ingegaan. Deze gegevens worden bijgehouden in een 

digitaal ledenbestand, waarover op dit moment de eerste secretaris op zijn  pc het beheer voeren. Van 

het ledenbestand wordt één hooguit twee keer per jaar een print gemaakt ten behoeve van intern 

gebruik in het bestuur, bijv. voor de penningmeester om leden met betalingsachterstand te kunnen 

benaderen,  1 exemplaar voor het verenigingsarchief en 1 exemplaar voor de verspreiding van het 

clubblad. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden voornoemde gegevens uit het digitale 

ledenbestand verwijderd. Eén exemplaar van de gemaakte uitdraaien blijft in het verenigingsarchief 

bewaard. 

De ERKV heeft deze persoonsgebonden informatie nodig voor de bedrijfsvoering van de vereniging 

door het bestuur en om, desgewenst, met de leden in contact te kunnen treden. 

Bestuursleden en deelname aan de clubkampioenschappen 
Alleen de naam en telefoongegevens van de bestuursleden worden buiten de vereniging bekend 

gemaakt, bijv. via het clubblad, de wedstrijdcatalogus  en de website van de vereniging. 

Van de wedstrijdresultaten wordt een catalogus opgemaakt. In deze catalogus is ook een overzicht van 

de deelnemers opgenomen. Tot dusver werden daarin ook de adresgegevens vermeld. In 

overeenstemming met het gebruik binnen de NBvV zal met ingang van 2018 van de deelnemers aan 

de wedstrijd alleen naam, voorletters, kweeknummer, woonplaats en eventueel telefoonnummer in de 

catalogus vermeld worden. 

Treed je toe tot het bestuur van de ERKV dan accepteer je dus dat je naam, adres- en telefoongegevens 

buiten de vereniging bekend worden gemaakt. Aan deelname aan de clubkampioenschappen is tevens 

verbonden dat je naam, voorletters, kweeknummer, woonplaats en eventueel telefoonnummer in de 

catalogus worden vermeld. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan personen/organisaties buiten de vereniging 

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage per bondslid vanuit de NBvV kan de 

vereniging het ledenbestand verstrekken aan de NBvV. Dit is overigens al een aantal jaren niet meer 

gebeurd. Verdere verspreiding van het ledenbestand aan derden vindt niet plaats en het bestuur is 

voornemens dit ook in de toekomst niet te doen.  

Het bestuur wordt regelmatig benaderd door personen die geïnteresseerd zijn in de aanschaf van 

vogels en vragen dan om namen, telefoonnummers, etc. van kwekers. De laatste jaren verstrekte het 

bestuur in degelijke gevallen de  uitsluitend de naam en telefoonnummer van de kweker. Het 

voornemen is om de procedure in zo’n situatie te veranderen, t.w. wanneer het bestuur met een 



dergelijk verzoek geconfronteerd wordt zal er een mail uit gaan naar de meest voor de hand liggende 

leden, met daarin het e-mail adres van desbetreffende  persoon. De leden kunnen dan desgewenst zelf 

contact zoeken met desbetreffende persoon. In vergelijkbare situaties zal hetzelfde beleid gehanteerd 

worden. Oftewel, bij navraag naar uw contactgegevens zullen wij de gegevens van de zender noteren 

en betrokkene laten terugbellen door degene van wie hij/zij informatie verzocht. 

Clubblad en website 

Om de vogelsport in het algemeen en de ERKV in het bijzonder aan een breder publiek bekend te 

maken en te promoten etaleert de vereniging haar activiteiten op een website. Om zaken, de vogelsport 

in zo breed mogelijke zin betreffende, met elkaar te delen, verenigingsinfo te verspreiden, verslag te 

doen van verenigingsactiviteiten, ervaringen, de hobby betreffende, met elkaar te delen, enz. geeft de 

vereniging een clubblad uit. Er verschijnen jaarlijks minimaal 7 edities, die in gedrukte vorm onder de 

leden worden verspreid. Eens per jaar wordt het clubblad overhandigt aan de adverteerders in het 

clubblad. In het clubblad en op de website wordt privacy gevoelige informatie aan een breed publiek 

beschikbaar gesteld. We denken dan aan namen van personen, personen die duidelijk herkenbaar te 

zien zijn op een foto, die tijdens een van de activiteiten van de vereniging of bij de kweker thuis is 

genomen. 

Hoe verder? 

In  geval van een klacht moet de vereniging een geldig bewijsstuk kunnen overleggen waaruit 

blijkt dat de klager instemming heeft verleend met de publicatie aan niet-leden, van 

informatie, via tekst of foto, waarin desbetreffende persoon duidelijk herkenbaar en 

traceerbaar is. Tot op heden is van op  in het clubblad en op de website geplaatste foto’s 

duidelijk herkenbare personen geen schriftelijke toestemming voor plaatsing gevraagd. Op 

grond van de AVG zou dit wel moeten gebeuren. Een lid dat tijdens een show van ERKV 

duidelijk herkenbaar is gefotografeerd en zonder zijn instemming de foto op de website tegen 

komt kan met de AVG aan zijn zijde met een goede kans op succes een klacht indienen.  
Ik ben er overigens van overtuigd dat het overgrote deel  van de leden geen bezwaar heeft wanneer hij 

of zij duidelijk herkenbaar op een foto in het clubblad verschijnt. 

Maar er hoeft er dus maar ooit één te zijn! We zullen dus op dit punt noodzakelijke stappen moeten 

ondernemen. Hoe overdreven het bij sommigen misschien zal overkomen. Maar ook in deze situatie 

geldt: voorkomen is beter dan genezen.  

Privacyverklaring 

Menigeen zal bij het lezen inmiddels z’n schouders hebben opgehaald en zich hebben afgevraagd of 

dit niet allemaal erg overdreven is: ‘Moeten wij als ERKV met nog geen 130  leden ook aan deze 

poespas meedoen?’; ‘Zo’n vaart zal het toch niet lopen?’; ‘Het ging toch allemaal goed?’; ‘Zonde van 

de tijd en energie die hier ingestoken wordt.’ Een begrijpelijke reactie, ware het niet dat in de AVG 

aan elke organisatie de verplichting is opgelegd om  in een privacy verklaring aan te geven hoe de 

organisatie met de persoonsgegevens omgaat. Ik verzin dit niet zelf, of citeer een dubieuze bron: Op 

de op de officiële site van de AP Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) 

wordt de volgende vraag gesteld: Is een privacyverklaring volgens de AVG verplicht? Het antwoord 

luidt: ‘Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u een 

informatieplicht. Dat betekent dat u verplicht bent om nieuwe en bestaande klanten duidelijk te 

informeren over wat u met hun persoonsgegevens doet en waarom. In de praktijk is een online 

privacyverklaring de meest handige manier om hier aan te voldoen.’ En verder: ‘Onder de AVG 

geldt de verantwoordingsplicht. Dat betekent dat u aan de Autoriteit Persoonsgegevens moet 

kunnen aantonen dat u aan de AVG voldoet. U moet onder meer kunnen laten zien dat u mensen 

goed heeft geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens. U kunt hiervoor uw 

privacyverklaring gebruiken.’  Oftewel, of we het nu onzin vinden, nutteloos, zonde van de tijd, etc., 

de ERKV is wettelijk verplicht m.b.t. de AGV actie te ondernemen. Het bestuur  van ERKZ zal een 

exemplaar van dit schrijven opnemen in het komende clubblad en tegelijkertijd plaatsen op de site van 

onze vereniging. 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#is-een-privacyverklaring-volgens-de-avg-verplicht-6253


Het bestuur van de Eerste Rijssense Kanarie Vereniging gaat er van uit op deze wijze in voldoende 

mate te hebben voldaan aan de vereisten van de AVG en staat open voor aanpassingen van dit 

document. Hiervoor kan contact gelegd worden met de voorzitter en 1
ste

 secretaris. 

w.g. Jannes Abbingh, 1
ste

 secretaris ERKV. 

 


