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Showkorps  “Jonge Kracht” 

Stationsstraat 10, 

4421 AK  Kapelle. 

      

    Privacy verklaring 
             

          Showkorps “Jonge Kracht”,    Kapelle-Biezelinge 

 
 

Privacy en bescherming van persoonsgegevens 
 

Showkorps “Jonge Kracht” verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag 

duidelijk en transparant informeren. Deze privacyverklaring is ook beschikbaar op onze 

website www.jongekrachtkapelle.nl 

 

Privacywetgeving ( GDPR / AVG ) 
 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) van 

toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection 

Regulation ( GDPR ) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over 

het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese 

privacywetgeving heeft ook gevolgen voor Showkorps “Jonge Kracht”. 

 

Privacy verklaring en privacy beleid 
 

In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens 

omgaan. 

 

Wat zijn persoonsgegevens? 
 

Persoonsgegevens betreffen uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-

mailadres.  Ook foto’s, video’s e.d., de website waarop personen te zien zijn worden 

gezien als persoonsgegevens. 

 

Voor het betalen van lesgelden en contributie maken wij gebruik van incasso’s. Hiervoor 

gebruikt de penningmeester / financieel administrateur uw naam, adres, bankrekening-

gegevens in zijn administratie.  

 

 

 

 
Showkorps  “Jonge Kracht” 

Stationsstraat 10, 

4421 AK  Kapelle. 

 

KVK no. 40 309 100 

www.jongekrachtkapelle.nl 

info@jongekrachtkapelle.nl 

 

 

IBAN: NL25 RABO 0331 5227 13 

Secretariaat: 

Mevr. S.M. Hartman 

Westhavendijk 124, 

4463 AE  Goes 

hartman51@europe.com           

http://www.jongekrachtkapelle.nl/
http://www.jongekrachtkapelle.nl/
mailto:info@jongekrachtkapelle.nl
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Van wie verwerkt Showkorps “Jonge Kracht” de persoons-

gegevens? 
 

Showkorps “Jonge Kracht” verwerkt de persoonsgegevens van mensen met wie wij 

direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn 

bijvoorbeeld gegevens van: 

          

          * Leden 

          * Bestuursleden 

          * Ere-leden 

          * Muziekleerlingen 

          * Dirigent 

          * Instructeurs / -ices 

          * Organisaties evenementen e.d. 

          * Vrijwilligers van Showkorps “Jonge Kracht” 

          * Donateurs van Showkorps “Jonge Kracht” 

          * Sponsors 

          * Andere relaties, b.v. gemeente, bank, busmaatschappijen, KNMO,  

             verzekeringen, leveranciers enz..  

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoons-

gegevens? 
 

De persoonsgegevens worden door het secretariaat en de  (financiële ) administratie 

verwerkt in een elektronisch bestand. Dit bestand is niet online beschikbaar. Foto’s, 

video’s e.d. worden door onze websitebeheerder op onze website geplaatst, nadat 

schriftelijke toestemming van de betrokkenen is verkregen. 

 

Waarvoor verwerkt Showkorps “Jonge Kracht” persoonsgegevens? 
 

Showkorps “Jonge Kracht” heeft uw gegevens nodig om u in te schrijven in het 

ledenbestand,; om u aan te melden bij de landelijke muziekbond, de KNMO,: om 

optredens e.d. te regelen; om activiteiten te organiseren; om u op de hoogte te stellen 

van promotie-activiteiten; om u te informeren als een optreden / activiteit / muziekles 

e.d. onverhoopt niet doorgaat; als u op de wachtlijst staat voor het volgen van 

muzieklessen en er is een plaats beschikbaar; als u ons als donateur wilt ondersteunen; 

om uw vragen te beantwoorden . 

 

Voor de muzikanten zijn de gegevens ook van belang voor de verzekering tijdens de 

optredens en voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag in voorkomende 

gevallen. 

 

Indien u voor promotie- of marketingdoeleinden niet benaderd wenst te worden, dan 

kunt u dat per e-mail of per brief aan ons laten weten.  
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Verwerkt Showkorps “Jonge Kracht” ook bijzondere persoons-

gegevens? 
 

Bijzondere persoonsgegevens  zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, 

strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. 

 

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de 

wet, òf met uw toestemming, òf als u ons dat vraagt. In dat laatste geval verwerken wij 

deze gegevens alleen als dat nodig is voor onze relatie. 

 

Showkorps “Jonge Kracht” controleert in de eigen administratie of de gegevens, die van 

de wet niet mogen worden opgeslagen (zoals een BSN-nummer), ook niet worden 

geregistreerd. 

 

Hoe gaat Showkorps “Jonge Kracht” met mijn persoonsgegevens 

om? 
 

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor 

normaal gebruik binnen onze vereniging.  

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 
 

Persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door de secretaris, de 

penningmeester, de financieel administrateur, en indien noodzakelijk door de voorzitter 

en overige bestuursleden, die gelet op hun functie hier toegang toe moeten hebben. Het 

bestuur in zijn totaliteit houdt hier toezicht op. 

 

Derden, zoals vrijwilligers enz. hebben nooit toegang tot de persoonsgegevens of de 

bijzondere persoonsgegevens van leden van Showkorps “Jonge Kracht”. 

 

Als op de website of in andere publieke uitingen namen van leden / bestuursleden / 

vrijwilligers / donateurs of andere relaties worden geplaatst, of foto’s van hen worden 

geplaatst, gebeurt dat alleen na verkregen schriftelijke toestemming van betrokkenen. 

De toestemming dient transparant en duidelijk te zijn, en voorzien van een datum. 

Tevens wordt hier een link of kopie van het privacy beleid van Showkorps “Jonge 

Kracht”  aan toegevoegd. 

 

In mailverkeer zullen de afzenders de distributielijst niet zichtbaar maken, d.w.z. 

steeds de geadresseerden in de kolom BCC opnemen. 

 

Uitwisseling van persoonsgegevens 
 

Showkorps “Jonge Kracht” kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen. 

 



4 

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 
 

Showkorps “Jonge Kracht” bewaart de persoonsgegevens nog zeven jaar na uit-

schrijving. 

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 
 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Showkorps “Jonge Kracht” gebonden aan de 

daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

 

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht? 
 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Showkorps 

“Jonge Kracht” kunt u terecht bij het bestuur van Showkorps “Jonge Kracht”. 

 

Uitschrijven 
 

Indien u geen prijs meer stelt op informatie over of activiteiten van Showkorps “Jonge 

Kracht, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit per 

mail of brief aan het secretariaat van Showkorps “Jonge Kracht”  doorgeven. 

 

Wijziging privacy beleid 
 

Showkorps “Jonge Kracht” behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in 

dit privacy beleid. 

 

 

 

 

Vastgesteld door het bestuur op maandag dd. 2 juli 2018. 

 

 

Voorzitter                               : Marius Elshout 

 

Secretaris / penningmeester   : Suus Hartman 

 

Bestuurslid                              : Hanneke Boone 

 

Financieel administrateur        : Rinus van den Driest 


