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2de oproep aan ledenadministrateurs!

Voor onderstaand punt speciale aandacht
van de ledenadministrateur!!!!!!!!!!!!!!!!

Attentie gevraagd voor het invullen van
geboortedata nieuwe en huidige leden.

Werkgroep BESTUUR.

Het komt nog regelmatig voor dat leden worden
ingeschreven en dat daarbij een belangrijk gegeven
namelijk de geboortedatum wordt vergeten. Er
staan momenteel nogal wat leden, welgeteld 747
leden met een fictieve datum en 5270 zonder
geboortedatum. Vriendelijk verzoek aan de
ledenadministrateurs deze in de door hen beheerde
ledenadministratie bij te werken.

Omdat in diverse provincies het komende jaar
voornemens zijn om de gegevens, welke u in de
afdeling plaats in de werkgroep Bestuur, te gaan
gebruiken voor de communicatie naar de
afdelingen is het van het grootste belang dat die
gegevens correct zijn ingevuld en ook worden
bijgehouden. Dat geldt voor alle bestuursleden,
maar in het bijzonder voor de functies van
voorzitter,
secretaris,
penningmeester
en
ledenadministrateur.
Mocht
iemand
een
dubbelfunctie hebben (b.v. secretaris/ledenadministrateur) dan het lid voor beide functies
inschrijven in de werkgroep bestuur. Graag uw
medewerking bij het invullen en actualiseren van
de werkgroep Bestuur.

Incassant ID.
Afgelopen tijd zijn er automatische incasso’s
afgekeurd omdat het incassant ID niet juist is
ingevuld. Dit ID vind u onder stamgegevens
/instellingen. Dit kan er bijvoorbeeld zo uitzien
NL54ZZZ404040440000. Let op dat, als je dit
invult altijd overal hoofdletters gebruikt.
Afdelingen kunnen door het zetten van een vinkje
nog altijd het ID van de provincie gebruiken hoor!

NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW

Rapporttitel.

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het komt nogal eens voor dat er lijsten worden
gemaakt zonder dat de titel van de lijst wordt
ingevuld. Dat is lastig omdat men later niet of niet
meer precies weet welke lijst het betreft en van
wanneer deze lijst is geproduceerd. Voorkom dit
door altijd in de rapporttitel aan te geven welke lijst
het betreft en wanneer deze is gemaakt.

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor
alle organisaties die gegevens van personen
(persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze
organisaties moeten zich aan de regels in deze
nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor
het bewaren in digitale bestanden als in mappen op
een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig
worden op geborgen zonder dat vreemden daar bij
kunnen.
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Dit betekent dat ook de bestuurders van de
afdelingen en provincies zich aan deze nieuwe
regels dienen te houden.

is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de
meeste gevallen gaat het om uitgelekte
computerbestanden, een gestolen geprinte
ledenlijst of cliëntgegevens.
Andere voorbeelden zijn cyberaanvallen, verkeerd
verzonden e-mail, gestolen laptops, afgedankte
niet-schoongemaakte computers en verloren usbsticks.

Op welke wijze kunnen nu vast de gebruikers van
KBOLEDEN hun organisatie aan de nieuwe
regeling aanpassen?
Aandacht wordt gevraagd
persoonsgegevens.

voor

bijzondere
Het is niet de bedoeling dat wanneer je de
gegevensbescherming zorgvuldig in beleid en
procedures hebt geregeld, de eerste de beste
vrijwilliger met persoonsgegevens die nodig zijn
bij de uitoefening van de zijn/haar functie, te koop
gaat lopen. Ook dat zijn datalekken. Dit kan gaan
om gegevens uit de bestanden van de organisatie
zelf, maar ook om informatie die een vrijwilliger
van een deelnemer of ander heeft gekregen.

Verwerken van bijzondere persoonsgegevens is
verboden, tenzij hiervoor een wettelijke
uitzondering is of de persoon daar uitdrukkelijk
toestemming voor heeft gegeven. Dit zijn
persoonsgegevens van gevoelige aard zoals
godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke
gezindheid,
gezondheid,
seksuele
leven,
lidmaatschap van een vakvereniging of politieke
partij, strafrechtelijke persoonsgegevens en
persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk
gedrag in verband met een opgelegd verbod naar
aanleiding van dat gedrag, genetische en
biometrische kenmerken. Onder deze laatste vallen
vingerafdrukken, stem, handschrift, geometrie van
de handomtrek en scans van netvlies, iris en gelaat.
Ook medische informatie mag niet worden
verwerkt in de ledenadministratie.

Wij zullen zeker in de toekomst terug komen op
deze nieuwe wetgeving.
Regeren is vooruit zien zegt een bekend spreekwoord.
Wij adviseren U dit onderwerp te agenderen voor
uw bestuursvergaderingen, zodat eenieder vast
kennis kan nemen van deze materie.
Ook adviseren wij nu al uw ledenadministrateur
eens te laten controleren of de autorisatiegegevens
in uw afdeling of provincie op orde zijn. Dit
betekend dat alléén die personen toegang hebben
ook daadwerkelijk de personen zijn die taken
hebben binnen de afdeling/provincie en daarvoor
een autorisatie nodig hebben. Zie hiervoor ook
hoofdstuk 3.12 van de handleiding.

Organisaties hebben een verantwoordingsplicht in
de nieuwe AVG. Dat betekent dat organisaties
vastleggen wie verantwoordelijk is voor de data,
aan wie informatie wordt verstrekt. In de meeste
afdelingen en provincies is de
ledenadministrasteur de verantwoordelijke
persoon voor de gegevensverwerking. Maar ook
bij het bestuur rust er een verantwoording. Zij
bepalen namelijk wie en in welke hoedanigheid
gegevens mogen bewerken en inzien.

Zoals het aan het eind van een jaar gebruikelijk is
dank ik jullie allen voor de medewerking in het
afgelopen jaar om de ledenadministratie tot een
succesvol gereedschap te maken. Wij zijn u daar
allen zeer erkentelijk voor. Ook het komende jaar
rekenen wij weer op U. Zonder Uw aller
medewerking kunnen wij het nu eenmaal niet.

Datalekken!
Elke organisatie die persoonsgegevens opslaat, is
verplicht datalekken te melden binnen 72 uur na
ontdekking. Om dit zorgvuldig te doen is het
handig vooraf procedures af te spreken. Hierin
staat:

Wij wensen u Prettige Feestdagen, een goede en
vooral veilige jaarwisseling en een in alle opzichten
goed 2018 toe.

Wat is een datalek?
We spreken van een datalek als persoonsgegevens
in handen vallen van derden die geen toegang tot
die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek

Namens Beheergroep KBOLEDEN
Piet Boonman (voorzitter)
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