Naam, telefoonnummer(s), emailadres van leden

Bestand van oudleden

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s),
emailadres, geboortedatum, geslacht, datum aanvang en
einde lidmaatschap van oud-leden, die binnen 2 jaar na
opzegging expliciet hebben aangegeven geen bezwaar tegen
bewaring van de gegevens te hebben
telefoonnummer(s), emailadres van leden (γ)

Bestand van
actieve leden
Draaiboeken,
werkafspraken
Verslagen

Naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres van
donateurs en/of sponsors
Naam, emailadres, verschuldigde bedragen, betaalde
bedragen, datum aanvang en einde lidmaatschap van leden,
donateurs en sponsors

Maximale
bewaar-termijn

1

2

2 jaar na
opzegging (β)

1

3

1

-

1

-

2 jaar na
opzegging
2 jaar na
opzegging
2 jaar na
opzegging (β)

Het informeren over de vereniging en haar activiteiten.

1

-

tot
wederopzegging

Het organiseren, aankondigen, uitvoeren en evalueren van
activiteiten; het faciliteren van de mogelijkheid om
onderlinge afspraken te maken.
Het organiseren, uitvoeren en evalueren van activiteiten.

1

4

tot
wederopzegging

Het organiseren, aankondigen, uitvoeren en evalueren van
activiteiten; het verzenden van informatie aan de leden
passend bij de doelstellingen van de vereniging; het
beschikbaar stellen van diensten van de overkoepelende
belangenvereniging aan de leden
Het organiseren, aankondigen, uitvoeren en evalueren van
activiteiten
Het verzenden van betalingsverzoeken, bedankjes, alsmede
het informeren over de vereniging en haar activiteiten
Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en
giften, inclusief het in handen van derden stellen van
vorderingen

Beveiliging

Beschikbaar
gesteld aan (α)

Beknopte ledenadministratie
Donateursadministratie
Financiële
administratie

Toegankelijk
voor (α)

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s),
emailadres, geboortedatum, geslacht, datum aanvang en
einde lidmaatschap van leden

Doel

Betreft

Gegevensbestand
Ledenadministratie

Namen van personen die op enige wijze bij de organisatie,
1
4
2 jaar na
uitvoering of evaluatie van een activiteit betrokken zijn
activiteit
Namen, foto’s, videobeelden van aanwezigen bij activiteiten
Het informeren van leden en belangstellenden over de
1
5, 6
onbeperkt (δ)
van de vereniging, inclusief vergaderingen
vereniging, haar activiteiten en plannen.
(α) Verklaring van gebruikte cijfers: 1 = bestuur KV Jason; 2 = administratie TKBN; 3 = bestu(u)r(en) van commissies van KV Jason; 4 = uitsluitend leden en/of andere personen die op dat
moment betrokken zijn; 5 = alle leden van KV Jason; 6 = belangstellenden.
(β) Mits decharge is verleend over het laatste boekjaar waarin de betreffende persoon openstaande nota’s bij de vereniging had.
(γ) Gegevens worden slechts op uitdrukkelijk verzoek van de betreffende leden zelf toegevoegd aan een groepsapp of ander communicatiemiddel waarmee de leden onderling afspraken
kunnen maken.
(δ) Indien personen aangeven bezwaar te hebben tegen openbaarmaking, zullen hun namen, alsmede foto’s en/of videobeelden waarop zij zichtbaar zijn onverwijld worden verwijderd.

