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I N H O U D J A A R G A N G   9   nr. 2, mei 2018 

 

 

Extra nieuwsbrief in verband met de invoering van de Algemene Verordening 

Gegevensverwerking 

 

De AVG voor Probusclubs 
 

Inleiding 

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. Over deze Europese 

privacywetgeving is veel te doen, want er wordt geschermd met hoge boetes, met moeilijke regels en met veel 

administratieve verplichtingen.  

Wat merkt een Probusclub van de AVG?                                                                                                                               

Je zou zeggen: weinig, want bij een Probusclub gaat het om een groep van gemiddeld 25 tot 30 mensen, die 

elkaar goed kennen, er is een ledenlijst, er worden e-mails en nieuwsbrieven verstuurd naar de leden en er is een 

website, die de meeste informatie achter een wachtwoord heeft, dus de privacy van de leden lijkt wel 

gewaarborgd. 

Toch is het zinvol om als Probusclub aandacht te besteden aan de AVG. De toezichthouder, Autoriteit 

Persoonsgegevens, heeft onder meer de plicht om een klacht over schending van de privacy te onderzoeken en 

om het bedrijf of de vereniging of club tegen wie de klacht gericht is om verantwoording te vragen. Als je dan als 

Probusclub niets gedaan hebt met en in het kader van de AVG zou dit inderdaad tot een boete of tot imago-

schade van de Probusclub en van de naam Probus kunnen leiden. 

Eisen van de AVG 

De AVG vraagt uw aandacht in ieder geval voor de volgende 6 zaken: 

Privacy beleid:  het Privacy beleid moet worden vastgesteld door de Algemene ledenvergadering (ALV) 

van uw Probusclub. Hierbij treft u een voorbeeld aan van Privacy beleid. Het document 

lijkt nogal zwaar aangezet voor een club van 25 of 30 mensen, maar de tekst ervan is 

ontleend aan de AVG, waaraan elk bedrijf en club zich moet houden. 

Privacy Reglement:  ook dit Privacy Reglement moet worden vastgesteld door de ALV van uw Probusclub en 

ook hiervan treft u en voorbeeld aan. De tekst van het Privacy Reglement is ontleend aan 

de AVG. 
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Toestemming:  elk lid van de Probusclub moet toestemming geven - schriftelijk of per email -  voor het 

gebruik van zijn of haar gegevens van de ledenlijst in verslagen, voor het sturen van 

berichten en voor het plaatsen van foto’s in de Nieuwsbrief.  Een voorbeeld is bijgevoegd. 

Een verantwoordelijke aanwijzen  

voor het bijhouden van de ledenlijst? Wie meldt een data lek?  In principe het bestuur, 

maar in de praktijk wordt één van de leden daarvoor aangesteld. 

Verwerkingsregister:  dit kan een lijstje zijn waarop staat wie de ledenlijst bijhoudt, welk lid er op welk moment 

is bijgekomen en in de ledenlijst is opgenomen, welke wijzigingen er op welk moment in 

de lijst zijn geweest. 

Beveiliging:  zijn er wachtwoorden ingesteld en zijn de computers met de persoonsgegevens 

voldoende beveiligd? 

Er zal nog toestemming van uw Probusclub gevraagd worden door Probus Nederland om de gegevens van uw 

Probusclub en van secretaris en penningmeester van uw Probusclub in een adressenlijst op te nemen, deze 

gegevens te delen met andere Probusclubs en bestuursleden van andere Probusclubs en om uw Probusclub 

uitnodigingen of mailings te sturen. 

De informatie en voorbeelden, die wij u geven, dienen als richtlijn voor uw Probusclub om aan de AVG te voldoen. 

Hoever u daarin wilt gaan? U als Probusclub blijft zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u de verplichtingen 

van de AVG vorm geeft. 

Bestuur Probus Nederland, 21 april 2018 

 

 

 

De hieronder genoemde bijlagen vindt u op onze website: https://probus-nederland.nl/index.php/avg-en-

probus/.  

 

 

Bijlagen: 

Voorbeeld Privacybeleid  

Voorbeeld Privacy Reglement                                                                                                                                                                                                                                                     

Voorbeeld Verwerkingsregister  

Toestemmingsverklaring leden  

Algemene info over AVG voor Probusclubs 

 

 

 

https://probus-nederland.nl/index.php/avg-en-probus/
https://probus-nederland.nl/index.php/avg-en-probus/
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Kopij  Colofon 

Uw kopij voor de volgende Probus Nieuwsbrief is 

zeer welkom. Wilt u bijvoorbeeld verslag doen van 

de viering van uw clubjubileum, een kersverse 

installatie of heeft u een boek geschreven, dat ook 

voor andere Probusleden interessant is? 

Wij willen daar graag van meegenieten.  

Uw verslag of boekbespreking mag maximaal 300 

woorden bevatten.  

 

 

 Redactie 

 

Marieke Bruins Slot 0229561734 

mch.bruinsslot@gmail.com 

Hennie Ardesch   0534353868 

redactie@probus-nederland.nl  

 
Ad van Helvoort 0135400154 

clubadministratie@probus-nederland.nl 

 Secretariaat 

 

Jan van Zoest 0172476 382 

info@probus-nederland.nl 

Website 

 www.probus-nederland.nl 

  
 


