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Privacyverklaring van de Vereniging Onderlinge Bijstand  
 

1. Inleiding 
De Vereniging Onderlinge Bijstand beoogt financiële en kameraadschappelijke hulp te 
verlenen zoals omschreven in de doelstellingen van de Vereniging, welke hulp naar het 
oordeel van het bestuur uit een oogpunt van algemeen of bijzonder belang gewenst is. Ter 
bescherming van de wettelijke belangen van de leden in het kader van de AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) is een privacyverklaring Vereniging Onderlinge Bijstand 
opgesteld die op de website van de Vereniging wordt gepubliceerd. 
 
Ter bevordering van de doelstellingen van de Vereniging kan het bestuur het beheer voeren 
dan wel samenwerken met organisaties die op gelijksoortige terreinen werkzaam zijn. Met 
de KVMO worden nauwe betrekkingen onderhouden omdat immers alle leden van de KVMO 
tevens lid zijn van Onderlinge Bijstand.  
 

2. Welke gegevens worden verzameld 
Het Secretariaat KVMO houdt het ledenbestand bij, waarbij het Bestuur Onderlinge Bijstand 
gebruik maakt van de adressenbestanden t.b.v. postzending en communicatie. Het bestuur 
houdt een eigen bestand van namen en adressen en bankrekeningnummers bij van de leden 
van Onderlinge Bijstand die geen lid zijn van de KVMO. 
 
Indien een aanvraag om financiële of kameraadschappelijke steunverlening wordt ingediend 
door een lid van de Vereniging, wordt deze aanvrager (nu ‘cliënt’) op de hoogte gesteld van 
de privacyverklaring van de Vereniging en de relaties en de samenwerking met andere 
soortgelijke organisaties. De aanvrager geeft door het indienen van zijn aanvraag expliciet 
toestemming voor het verwerken en indien nodig delen van zijn eventuele noodzakelijke 
persoonsgegevens. Die worden zorgvuldig beschouwd opdat niet meer gegevens worden 
gedeeld dan strikt noodzakelijk is voor het behalen van de doelstelling. 
 

3. Op welke manier worden de persoonsgegevens van de leden gebruikt 
Deze privacyverklaring vloeit voort uit het register van verwerkingsactiviteiten van de 
Vereniging en dient om de leden en de cliënten van de Vereniging op hoofdlijnen inzicht te 
geven in de verwerkingen en de waarborgen van hun gegevens. 
 
De Vereniging zet zich in voor bescherming van de privacy van haar leden en cliënten, zeker 
in het licht van de zeer vertrouwelijke informatie verbonden aan de doelstellingen van de 
Vereniging (financiële en kameraadschappelijke hulpverlening). Persoonsgegevens van leden 
en cliënten worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd tegen misbruik. De Vereniging houdt 
zich aan de wet en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en de 
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
 
Persoonsgegevens van leden en cliënten worden door de Vereniging bijgehouden voor de 
hierboven genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking 
doordat u uw gegevens hebt verstrekt of heeft doen laten verstrekken door tussenkomst 
van een aanvragende instantie.  
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De Vereniging verwerkt de persoonsgegevens van leden alleen voor de administratievoering 
van de penningmeester (ledenadministratie) en de secretaris (uitnodigingen voor o.a. de 
jaarlijkse Algemene Vergadering via het Secretariaat KVMO en waar nodig toezending van 
verdere informatie betreffende de Vereniging). De privacy van de leden zal hierbij maximaal 
worden geborgd. 

 
4. Op welke manier worden de persoonsgegevens van cliënten gebruikt 

De Vereniging verwerkt de persoonsgegevens van cliënten alleen om het beoogde doel van 
de financiële of kameraadschappelijke steunverlening te bereiken. Dit gebeurt als volgt en 
steeds in overleg met de cliënt. 

o Beoordelen van de aanvraag om financiële of kameraadschappelijke steun door het 
bestuur van de Vereniging. 

o Afstemmen van gezamenlijke steunverlening met andere fondsen: Karel Doorman 
Fonds, Fonds 1815, Prins Bernhard Stichting, Stichting Sociaal Fonds KM, Stichting 
Notaris E. Lansberg Studiefonds en evt. anderen indien gewenst. 

o Afstemmen van steunverlening met andere instanties (notaris, advocaat, banken), 
echter steeds na instemming van de cliënt. 

o Afwikkelen van de aanvraag door het opstellen van een akte of een contract en het 
verwerken in de financiële administratie van de penningmeester. 

o Wat betreft het toezicht zal jaarlijks de commissie van onderzoek (‘kascontrole’) 
inzicht krijgen in een klein deel van uw persoonsgegevens. De privacy van de cliënt 
zal hierbij maximaal worden geborgd. 

o Communicatie met de cliënt c.q. de aanvragende instantie. 
 

5. Aan wie worden persoonsgegevens van de cliënt verstrekt 
De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, delen of anderszins 
(commercieel) ter beschikking stellen aan derden (anders dan expliciet in punt 4 genoemd), 
zonder uw voorafgaande toestemming. 
 
De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezen-
lijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als 
specifieke regelgeving dit vereist. 
 

6. Hoe worden de persoonsgegevens van leden en cliënten beveiligd 
De Vereniging neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige bewerking en misbruik. Dit 
geldt zowel voor schriftelijke (‘papieren’) als digitale informatiedragers. 
 

7. Uw privacy rechten 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. U heeft het recht om correctie, beperking 
of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om over-
dracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw 
gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op uw toestemming, dan kunt u 
deze te allen tijde intrekken. Alsdan geldt nog wel dat verwerkingen noodzakelijk zijn voor 
het uitvoeren van de overeenkomst met de Vereniging Onderlinge Bijstand. 
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8. Contact 
U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken schriftelijk (per post  
of e-mail) sturen aan het bestuur van de Vereniging Onderlinge Bijstand. U ontvangt dan  
zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het 
gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


