
 

 

Privacy-reglement  

Volkstuinvereniging Klein Grondbezit Dordrecht. 

 

Op 25 mei  2018  treedt  de Algemene Verordening Gegevensbescherming in  

werking.  Dan moeten bedr i jven,  organisat ies  en  verenig ingen  aangeven 

welke  gegevens  z i j  vast leggen,  hoe ze  deze  bewaren en hoe deze  worden 

beschermd.  Ook d ienen eventuele  data- lekken  gemeld te  worden.  Om ge-

hoor te geven aan deze  verp l icht ing  heeft  de Volkstu inverenig ing  K le in  

Grondbez it  Dordrecht  een verordening  opgeste ld  d ie vanaf  25  mei  2018 in  

werking  t reedt  b innen  onze  verenig ing.  

 

Welke  gegevens  over  huurders  of  andere  contacten leggen wij  

vast  en waarom:  

Van huurders  en  medetuinders  wordt vastgelegd:  Het  tuinnummer,  tu in-

grootte,  het  geslacht  ( i .v .m.  het  voeren  van de ju iste  aanspreekt ite l  in  

communicat ie) ,  de voor letters ,  eventueel  aangevuld  met  roepnaam,  tus-

senvoegsel ,  achternaam,  adres,  huisnummer,  postcode,  woonplaats ,  tele-

foonnummer  (vast  en mobiel ) ,  emai ladres,  tuinnummer,  tuinoppervlak,  

of  borg is  betaald,  of  het  huurcontract  retour  i s  ontvangen en eventuele  

opmerkingen  die  door  huurder  zel f  z i jn  ingebracht  hieromtrent .   

A l  deze  gegevens z i jn  nodig  om te  kunnen communiceren  met  de huurder  

of en  om een goede administrat ie  te  kunnen voeren.  Hierb i j  va l t  te  denken 

aan o.a . :  het communiceren  in het  kader van  u itnodig ingen  voor  de ALV,  

beantwoorden  van  vragen,  het  ver lenen van  toestemming  voor  aanvragen,  

factureren van de jaar l i jkse  huur  en  l idmaatschap,  het  aanschr i jven  van  

tu inders  door  de tu incommiss ie ,  verander ing  of  beëindig ing  van  een  huur-

overeenkomst  en  geheel  of  gedeelte l i jke  terugbetal ing  van de borg b i j  

beëindig ing van  de huurovereenkomst .  Van leden zonder  tuin  worden  van-

zel fsprekend  geen tu ingegevens  bewaard.  

Naast  de eerdergenoemde gegevens  bewaart  het  bestuur de communicat ie  

(correspondentie,  gespreksvers lagen)  met  leden,  huurders  en oud-huur-

ders.  Door deze archiefvorming  kan een geschiedenis  van een tu in  worden 

opgebouwd.  Mocht  de tu incommiss ie  of  het  bestuur  aanle iding  z ien  om 

een tu inder  voor te  dragen voor ontbinding  van  de  huurovereenkomst ,  

aangez ien  n iet  wordt  voldaan aan het  huishoudel i jk  reglement  en/of  de 

statuten  of  wegens  wangedrag,  kan een beroep worden  gedaan  op d it  ar -



 

 

chief  om het  beslu it  te onderbouwen.  Maar  ook voor  de naleving  van ge-

maakt  afspraken  met  huurders  of  toegekende  ‘bouwtoestemmingen  voor 

tu inhuis je  en  kassen’  i s  het  bewaren  van  communicat ie  noodzakel i jk .  

Verder bewaren  wi j  de  gegevens  van oud- leden .  Mocht  na het  vertrek  van  

een huurder  b l i jken  dat  de tuin  is  vervui ld  of  afval  i s  begraven,  dan kun-

nen wi j  op zoek gaan  naar  een mogel i jke  veroorzaker  en  deze  aansprake-

l i jk  ste l len.   

De f inancië le  administrat ie  vermeldt  betal ingen  van  en  aan  leden en/of  

derden.  De bankafschr i ften  vermelden ook namen en rekeningnummers.  

Deze bankafschri f ten  bewaren  wi j  om een deugdel i jke  f inancië le  admi-

n istrat ie  te  voeren  zodat  voor de ALV en kascontrolecommiss ie  a l le  beta-

l ingen controleerbaar  z i jn .  De verenig ing  legt  echter  geen  afzonder l i jk  be-

stand aan met  bankrekeningnummers  van  de leden.  

De verenig ing hanteert  een ‘wacht l i j st ’  waar  belangste l lenden  voor  tu inen 

op worden vermeld.  Naast  de gebruikel i jke  NAW-gegevens,  bewaren wi j  

van  hen het  telefoonnummer  en emai l -adres  aangevuld  met  speci f ieke  

wensen  (welk  complex  en  welke  tu inomvang wordt  gevraagd).  

Verder bewaren  wi j  de  communicat ie  van en naar  derden .  Hierb i j  va lt  met  

name te  denken aan overheidsorganisat ies ,  aannemers,  loonwerkers ,  etc. .   

Ook legt  het  bestuur  de gegevens  van de pachter  en erfpachter  en al le  

b i jbehorende communicatie  en documentat ie  vast  om de ze l fde h iervoor  

genoemde redenen.  

Ook proberen wi j  door  deze beperkte  vorm van archiefvorming  een ‘ge-

heugen’  voor  de verenig ing  op te bouwen waarmee generat ies  na ons,  

kunnen her le iden wat  a l lemaal  op  de complexen is  geschied.  

Tenslotte  bewaken wi j  onze terre inen met  camera’s .  Hiervoor  is  toestem-

ming gegeven  vanuit  de  ALV.  De opnames worden regelmatig  u i tgelezen  en 

wanneer er  geen aanle id ing  bestaat  (b i jvoorbeeld  b i j  d iefsta l ,  vreemden 

op het  terre in  of  vern ie l ing)  deze  te  bewaren,  zu l len  ze  na het  u it lezen  

worden gewist .  

 

Hoe bewaren  wi j  de  gegevens:  

Het  bestuur  kan de bewaarde gegevens d ig i taal  en/of  in  hard-copy vast leg-

gen.  Met  name het  oude deel  van  ons  arch ief  i s  u its lu itend  hard-copy.  

Hiervoor  hebben wi j  een opslagru imte  gehuurd b i j  Shurgard waar de stuk-

ken ‘bewaakt ’  worden  opgeslagen.   



 

 

De huid ige  gegevens  worden voornameli jk  d ig i taal  opgeslagen,  a l  z i jn  er  

ingekomen stukken,  overeenkomsten,  contracten en vers lagen  die  (a l  of  

n iet  t i jdel i jk)  op papier  gearchiveerd  worden.  

De bestuurs leden  bewaren  de d ig i ta le  gegevens  op  een gebruikel i jke  wi jze 

beschermde computer .   

 

Wie heeft  de  beschikking  over  deze  gegevens?  

De gegevens  over  de huurders  en  medetuinders  z i jn  bekend b i j  de  be-

stuurs leden .  Z i j  vormen een bestuur  met  een gezamenl i jke  verant-

woordel i jkheid  en  dienen h ierover  dus ook a l len te beschikken.   

Ook kunnen deze gegevens  ter  besch ikking  worden  geste ld  aan  leden d ie ,  

zoals  ons  reglement  toestaat,  door  het  bestuur  worden  ingeschakeld  voor  

een speci f ieke  taak.  Wel  zu l len  deze ‘ leden  met  taak’  a l leen  kunnen be-

schikken  over  de gegevens  d ie  d irect  nodig  z i jn  voor  het  u itvoeren van  d ie  

taak.   

Wanneer  ‘ leden  met  taak’  en  bestuurs leden aftreden of  stoppen  dienen  

z i jn  de ledenl i j st  en gegevens d ie in  hun bez it  z i jn ,  te verwi jderen  of  ver-

n iet igen.  

Het  bestuur  van  Volkstu inverenig ing  K lein  Grondbez it  Dordrecht  verstrekt  

geen gegevens  over  huurders  en medetuinders  aan andere huurders,  tenz i j  

ze  daar  u itdrukkel i jk  toestemming voor heeft  ontvangen.  Evenmin wordt 

informat ie  over  leden verstrekt  aan derden.  Mocht  h iertoe  wel  (een  of -

f ic ië le ,  noodzakel i jke  )  aanle id ing  bestaan  dan zu l len  deze  huurders  eerst  

h ierover  worden  geïnformeerd.  

Ingekomen verzoeken  en ledenl i j sten  kunnen worden  rondgestuurd  tussen  

de bestuurs leden ,  aangez ien  z i j  een gezamenl i jke  verantwoordel i jkheid  

dragen t .a .v .  de beslu itvorming.  Bestuurs leden d ienen  met  zorg  om te  

gaan  met  de doorgestuurde informat ie .  

 

Wie beheert  welk  archief?  

De f inancië le  stukken  en f inanciële  administrat ie  berusten  bi j  de penning-

meester ,  tenzi j  het  echt  noodzakel i jk  i s  dat  andere bestuurs leden deze in-

z ien.   Eenmaal  per jaar  d ient  het  bestuur  de leden  van de kascommiss ie  in-

zage  te  geven  in  de f inancië le  stukken.   

Het  arch ief  van  a l le  contracten  en beëindig ingen  van huurovereenkom-

sten,  a lsmede de s leutelu itg if te  -  en  innameformul ieren  etc.  i s  onderge-

bracht  b i j  de penningmeester cq  ledenadministrat ie .  



 

 

De secretar is  i s  belast  met  het  maken van  de bestuursvers lagen  en het  

vers lag  van  de  Algemene Leden Vergader ing,  a lsmede het  voeren van  a l le  

bestuurscorrespondent ie .  Het  arch ief  van  deze correspondent ie,  documen-

ten en vers lagen  is  derhalve  ook ondergebracht  b i j  de  secretar is .  

De correspondent ie  vanuit  de tu incommiss ie  naar  leden wordt  prakt isch  

u itgevoerd  door  een of  meer bestuurs leden en d ig itaal  gearchiveerd.   

De correspondent ie  vanuit  de bouwcommiss ie  wordt  gevoerd  door  twee 

bestuurs leden.  Deze correspondent ie  i s  zowel  d ig itaal  a ls  op  papier   

( tekeningen,  bouwaanvraagformul ieren) gearchiveerd.  

De d ig i ta le  omgevingen  (website ,  facebook)  van  de verenig ing  worden  be-

heerd  door  verschi l lende bestuurs leden.  

De gegevens  over  de mai ladressen  worden beheerd  door de penning-

meester .  

Tenslotte  zu l len  naar  verwacht ing  a l le  bestuurs leden  documenten  of  mai ls  

maken of  aanleveren  d ie  door  het  secretar iaat  gearchiveerd  worden.  Daar-

mee z i jn  het  secretar iaat ,  de  penningmeester ,  de notul ist  en  de ledenad-

ministrateur  de  belangr i jkste  archiefvormers  van de verenig ing.   

Op gezette  t i jden  kan  van het  d ig i ta le  arch ief  een back-up worden ge-

maakt .  De wi jze  waarop  d ie  geschiedt ,  wordt  nog onderzocht .   

 

Hoe gaan wij  om met  een eventueel  Data-Lek:  

Pr ivacy  Impact  Assessment  (P IA)  

De verenig ing bewaart  a l leen voor het  pr imaire  proces  belangr i jke  gege-

vens.  Ook verwerken  wi j  geen b i jzondere  gegevens over mensen.  Daarmee 

verwachten wi j  op ledenadministrat ie -  en  secretar iaatsn iveau  wein ig  ge-

volgen  van  een  eventueel  data- lek.  Wi j  zu l len echter  regelmat ig  d it  regle-

ment evalueren en mocht  aanle id ing bestaan  d it  aan te  scherpen  of  onze  

’R is ico  Impact ’  te  wijz igen wordt  d it  kenbaar  gemaakt  aan  de leden.  

Mocht  de verenig ing  ondanks  a l le  voorzorgsmaatregelen  worden getroffen  

door een data- lek,  dan  za l  d it  zo spoedig  mogel i jk  worden  gemeld  aan de 

leden en meteen  act ie  worden ondernomen door het  bestuur  om de om-

vang van  het  lek  vast  te  ste l len en het  te  d ichten.  Mocht  aan  een derde  

part i j  d it  lek gemeld d ienen te worden,  dan zu l len wi j  d it  doen. 

*****  


