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Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de AVG, de nieuwe privacywet, in werking getreden. Dit betekent dat de leden en/of de
vrijwilligers en/of externe contacten van het HGB meer controle krijgen over hun persoonsgegevens
waarover het HGB beschikt. Het doel is hun privacy beter te beschermen, te controleren en zo nodig aan te
passen.
Deze privacyverklaring is opgesteld in 2018 en in de bestuursvergadering van het HGB van 24 oktober 2018
vastgesteld.
Deze privacyverklaring bevat twee bijlagen. Bijlage 1 toont het organogram van het HGB en bijlage 2 geeft
aan welke persoonsregistraties in de vereniging en haar geledingen in gebruik zijn.
De organisatie
De vereniging Historisch Genootschap Beemster (HGB) is een vereniging met leden. Uit deze leden is een
bestuur gekozen. Het HGB bestaat uit de vereniging en een aantal afdelingen, commissies en stichtingen,
hierna “geledingen” genoemd. In het bestuur zijn vertegenwoordigers vanuit de geledingen
vertegenwoordigd. Zij zijn benoemd door de algemene ledenvergadering.
Leden kunnen vrijwilliger zijn binnen een HGB geleding(en). Behalve leden kent het HGB ook vrijwilligers
die geen HGB-lid zijn maar wel verbonden aan één of meerdere geledingen. In deze privacyverklaring
worden leden en vrijwilligers gelijk gesteld.
Binnen het HGB functioneren vrijwilligers binnen het HGB bestuur, de afdelingen, commissies en
stichtingen (zie organogram in bijlage 1):
- Afdeling Betje Wolff Museum
- Afdeling Agrarisch Museum Westerhem
- Afdeling Beemster Erfgoed
- PR-commissie
- Commissie Educatie
- Redactiecommissie De Nieuwe Schouwschuit
- Stichting Beheer gebouwen J.A. Leeghwater
- Stichting tot behoud van de weegbrug
Stichting tot Behoud van Korenmolen De Nachtegaal en de Stichting tot Behoud en Beheer van
Historisch Beemster Brandweermaterieel zijn zelfstandige stichtingen en hebben een eigen
persoonsregistratie en hierbij behorende privacyverklaring en vallen niet onder de privacyverklaring van het
HGB.
Op de homepagina van de HGB website is onder het kopje: over-het-hgb -> over-de-vereniging de
verenigingsstructuur te vinden. Hier staan de statuten, het beleidsplan en deze privacyverklaring.
Binnen de HGB organisatie wordt bij de verschillende geledingen persoonsregistraties bijgehouden. Zie
voor het overzicht bijlage 2. De secretaris van deze geleding is verantwoordelijk om deze gegevens te
behandelen in overeenstemming met deze privacyverklaring en handelt als functioneel beheerder van deze
gegevens. De functioneel beheerder is verantwoordelijk voor en belast met het juiste gebruik van de
gegevens en de adequate beveiliging hiervan in overeenstemming met deze privacyverklaring en zoals
bedoeld in de AVG.
Een actuele kopie van deze persoonsregistratie(s) en het gebruik van deze gegevens moet gedeponeerd
worden bij de secretaris van het HGB-bestuur, zodat het bestuur inzicht heeft in de verschillende
persoonsregistraties en het gebruik hiervan.
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Het bestuur van het HGB is voor de gehele HGB organisatie eindverantwoordelijk voor het juist toepassen
van deze privacyverklaring op de verschillende persoonsregistraties.
De leden en/of vrijwilligers of externe contacten hebben toestemming gegeven om de bij de HGB bekende
persoonsregistratiegegevens te gebruiken zoals hierna is beschreven.
Nieuwe leden en/of vrijwilligers of nieuwe externe contacten geven bij aanmelding toestemming om de
persoonsregistratiegegevens te gebruiken zoals hierna beschreven.
Contactgegevens
Vereniging Historisch Genootschap Beemster
Postbus 73, 1462 ZH Middenbeemster.
Bankrekeningnummer: NL15 ABNA 0843 5901 81, t.a.v. Historisch Genootschap Beemster,
Middenbeemster
Fiscaalnummer: 805447970
Inschrijfnummer KvK: V40624472
Oprichtingsdatum: 21 april 1936
Statuten vastgesteld op: 17 april 1996
info@historischegenootschapbeemster.nl
www.historischgenootschapbeemster.nl
Rechten en plichten van de leden en/of vrijwilligers en/of externe contact
- Een lid en/of vrijwilliger of externe contact kan inzage van zijn persoonlijke, bij het HGB bekende,
gegevens en het gebruik hiervan opvragen.
- Een lid en/of vrijwilliger of een extern contact kan deze gegevens en het gebruik laten aanpassen.
- Een lid en/of vrijwilliger of een extern contact kan oude, niet relevante informatie laten wissen.
- Een lid en/of vrijwilliger kan deze privacyverklaring op schrift uitgereikt krijgen.
- Een lid en/of vrijwilliger of een extern contact moet toestemming geven voor het gebruik van zijn/haar
gegevens anders dan in deze privacyverklaring is verwoord.
- Een lid en/of vrijwilliger of een extern contact dient vragen over en verzoeken tot de
persoonsregistratie te richten aan de secretaris van het HGB.
- Aan een lid en/of vrijwilliger of een extern contact kan voor het opvragen van gegevens een
identificatiebewijs gevraagd worden.
-

Bij het beëindigen van het lidmaatschap en/of vrijwilligerschap verwijdert het HGB alle gegevens uit de
bij hen bekende persoonsregistraties, tenzij anders overeengekomen.
Het op verzoek verwijderen van alle gegevens staat gelijk aan het opzeggen van het lidmaatschap en/of
vrijwilligerschap.
Als er persoonsgegevens anders gebruikt worden dan in deze privacyverklaring verwoord zijn, kan er
bezwaar gemaakt worden bij het dagelijks bestuur van het HGB.
Als het bezwaar onvoldoende wordt afgehandeld kan hierover een klacht worden ingediend bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Wat doet het HGB met uw persoonsgegevens en wat niet?
Lidmaatschap en/of vrijwilligerschap of een extern contact van het HGB betekent dat men instemt met de
onderstaande procedures voor het gebruik van uw persoonsgegevens.
Het HGB registreert van haar leden en/of vrijwilligers of een extern contact de volgende persoonsgegevens:
- Voorletters, familienaam, adres, postcode, woonplaats en E-mail adres
- Geslacht, in de vorm van: “Dhr.”, “Mw.”, ” Fam.”, “De heer”, “Mevrouw”, “De heer en mevrouw”
- Of men erelid, lid c.q. gezinslidmaatschap (één of twee persoon lidmaatschap), of bedrijfslid is
- In sommige gevallen de datum dat men lid en/of vrijwilliger is geworden of een verzoek om
informatie heeft gedaan.
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-

-

Van vrijwilligers en sommige bestuursfuncties het telefoonnummer en E-mail adres
Leden en/of vrijwilligers of een extern contact geven mutaties door aan de secretaris of
afdelingssecretaris. Dit kan per post of E-mail. Zij verwerken deze mutaties en zorgen er voor dat
deze centraal bij de secretaris van het HGB-bestuur bekend worden. De oude gegevens worden
vernietigd, tenzij anders overeengekomen.
Zowel de secretaris als een afdelingssecretaris zorgt er voor dat de persoonsregistraties op een
veilige en betrouwbare plaats bewaard worden. De persoonsgegevens zijn zowel organisatorisch
als technisch goed beveiligd.
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Hiervan wordt niet afgeweken anders dan
met voorafgaande, nadrukkelijke toestemming van betrokkene.
Verzoeken van derden om onze leden te informeren over activiteiten van derden worden in
principe afgewezen.

Ook registreert de vereniging of een van haar geledingen de persoonsgegevens van personen of
instellingen die een vraag stellen of over iets nadere geïnformeerd wil worden. Deze registratie is
noodzakelijk om te kunnen antwoorden. De vragen kunnen via diverse kanalen gesteld worden. Door het
geven van persoonsgegevens geeft de vrager toestemming om deze te gebruiken zoals hier beschreven.
Deze gegevens worden zorgvuldig en veilig bewaard voor het geven van nadere informatie, tenzij anders
overeengekomen. De vrager kan te allen tijde met de geregistreerde persoonsgegeven omgaan zoals in
deze privacyverklaring omschreven.
De gegevens worden gebruikt voor:
- Verzending aan de leden van het historisch tijdschrift De Nieuwe Schouwschuit. Dit gebeurt door
bezorging aan huis. Voor leden buiten de Beemster gebeurt dit per post. Hiervoor stelt de
secretaris de daarvoor noodzakelijke gegevens beschikbaar aan de secretaris van de
redactiecommissie.
- Verzending aan de leden van de periodieke Nieuwsbrief. Dit gebeurt bij voorkeur per E-mail. Leden
die geen prijs stellen/geen mogelijkheid hebben voor E-mail ontvangen de Nieuwsbrief per post.
Hiervoor stelt de secretaris de daarvoor noodzakelijke gegevens beschikbaar aan de PR-commissie.
- Verzending aan leden, per post of E-mail, van oproepen ter vergadering, uitnodiging voor
activiteiten van het HGB, en bijzondere gebeurtenissen als bijv. de opening van een tentoonstelling
in een van onze musea. Hiervoor stelt de secretaris de daarvoor noodzakelijke gegevens
beschikbaar aan de PR-commissie.
- De lidmaatschapskaarten, die jaarlijks aan de leden worden verstrekt.
- Verzending aan leden van facturen voor de contributie, bijhouden van betaling en eventuele
herinneringen. Hiervoor stelt de secretaris de daarvoor noodzakelijke gegevens beschikbaar aan de
penningmeester.
- Specifieke lijsten met persoonsgegevens noodzakelijk voor de taakuitvoering van de afdelingen
(b.v. de dienstroosters van de musea). Het gaat hierbij uitsluitend om die personen die bij deze
activiteiten zijn betrokken. Deze lijsten worden beheerd door de afdelingssecretaris.
De vrijwilligers hanteren per afdeling lijstjes met elkaars namen, (E-mail-)adressen en
telefoonnummers met het uitsluitende doel om elkaar te kunnen bereiken i.v.m. het doelmatig
organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden van hun afdeling.
- Voor het afhandelen van vragen en/of andere zaken van niet aan het HGB gerelateerde personen
en instellingen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om deze relaties op te hoogte te stellen
van door het HGB georganiseerde activiteiten.
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Beeldmateriaal
Binnen de gehele HGB organisatie wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal afkomstig van foto’s,
documenten, film, video, etc. Op dit beeldmateriaal komen vaak personen voor. Het gebruik van het
beeldmateriaal heeft een historische betekenis en is essentieel voor het kunnen functioneren van een
historische vereniging.
Omdat beeldmateriaal ook voor de toekomst een grote historische waarde heeft, wordt het beeld
omschreven, waarbij personen die herkenbaar in beeld staan zo uitvoerig mogelijk worden omschreven.
Dit beeldmateriaal wordt gebruikt voor historisch onderzoek, publicaties, HGB-website en facebook,
presentaties en tentoonstellingen. Voor nog in leven zijnde personen geldt dat zij toestemming voor dit
gebruik moeten geven. Dit geldt met name voor beeldmateriaal van recente datum. Bij het beschikbaar
stellen van dit beeldmateriaal moet de privacy direct geregeld worden.
Beeldmateriaal met beelden van een evenement hebben nimmer tot doel om personen te identificeren. Zij
dienen als redactioneel beeldmateriaal ter ondersteuning van verslaglegging en later voor de historie.
Beschrijvingen en namen van personen uit dit beeldmateriaal worden nooit gebruikt voor enige vorm van
persoonsregistratie zoals bedoeld in deze privacyverklaring. Bij bezwaren voor het gebruik van
beeldmateriaal wordt een passende oplossing gezocht die voldoet aan de AVG.
De functioneel beheerder zorgt dat in zijn of haar geleding deze privacyverklaring met betrekking tot
beeldmateriaal wordt nageleefd.
Website en Facebook
Het HGB heeft een website, www.historischgenootschapbeemster.nl. Hierop staat alle informatie uit alle
geledingen van de vereniging. De website gebruikt geen cookies. Op de website vindt geen
“geautomatiseerde besluitvorming” plaats. De website houdt uitsluitend anonieme statistische gegevens
bij.
Sommige afdelingen gebruiken Facebook onder de naam van deze afdeling of commissie. Hiervoor gelden
dezelfde regels voor persoonsgegevens als voor de website.
Het gebruik van (actueel) beeldmateriaal wordt nimmer toegepast voor herkenning van personen voor het
verkrijgen van persoonsgegevens zoals bedoeld in deze privacyverklaring, doch uitsluitend als
ondersteuning van een redactioneel artikel. Op schriftelijk verzoek van betrokkene wordt herkenbaar
beeldmateriaal verwijderd of de betreffende persoon onherkenbaar gemaakt.
Op zowel de website als de Facebookpagina’s zullen geen persoonsgegevens geplaatst worden anders dan
met voorafgaande schriftelijke toestemming.
Op zowel de website als in Facebookpagina’s kunnen links naar andere organisaties opgenomen zijn. Voor
de gegevens die daar gemeld staan is die organisatie verantwoordelijk. Lees hun Privacy Verklaring hoe zij
hiermee om gaan.
Wijzingen
Het bestuur van het HGB houdt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Op de website van
het HGB staat de meest recente versie.
Vragen over deze Privacyverklaring en/of suggesties kunt u zenden aan het secretariaat zoals gemeld in het
hoofdstuk Contactgegevens.
====EINDE: Privacyverklaring van het Historisch Genootschap Beemster (HGB) n.a.v. de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)====
Vervolg: bijlage 1 en 2
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Bijlage 1
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Bijlage 2
Overzicht van de persoonsregistraties van de vereniging, de afdelingen, commissies en stichtingen van het
HGB.
Personen kunnen in meerdere persoonsregistraties voor komen, afhankelijk van hun rol en taak binnen de
gehele vereniging van het HBG.
De vereniging Historisch Genootschap Beemster.
Persoonsregistraties van de leden.
Persoonsregistraties van andere verenigingen.
Persoonsregistraties van overheidsinstellingen en instellingen die sponsoring verlenen.
Afdeling Betje Wolf Museum.
Persoonsregistraties van vrijwilligers.
Persoonsregistraties van diegene die van belang zijn voor het beheer en onderhoud.
Persoonsregistraties van andere musea.
Agrarisch Museum Westerhem.
Persoonsregistraties van vrijwilligers.
Persoonsregistraties van diegene die van belang zijn voor het beheer en onderhoud.
Persoonsregistraties van andere musea.
Afdeling Beemster Erfgoed.
Persoonsregistraties van vrijwilligers.
Persoonsregistraties van andere historische verenigingen.
Commissie Pers en Publiciteit.
Persoonsregistraties van vrijwilligers.
Persoonsregistraties van andere historische verenigingen.
Persoonsregistraties van pers redacties.
Persoonsregistraties van diverse relaties.
Commissie Educatie.
Persoonsregistraties van vrijwilligers.
Persoonsregistraties van diverse relaties.
Redactiecommissie De Nieuwe Schouwschout.
Persoonsregistraties van vrijwilligers.
Persoonsregistraties van andere historische verenigingen.
Persoonsregistraties van diverse relaties.
Stichting beheer Gebouwen.
Persoonsregistraties van vrijwilligers.
Persoonsregistraties van diegene die van belang zijn voor het beheer en onderhoud.
Stichting tot behoud van de Weegbrug.
Persoonsregistraties van vrijwilligers.
Persoonsregistraties van diegene die van belang zijn voor het beheer en onderhoud.
Persoonsregistraties van andere historische verenigingen m.b.t. weegbruggen.
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