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Regeling Verwerking Persoonsgegevens door de Historische Kring Bussum 

 

Vastgesteld op 29 januari 2020 

 

De Historische Kring Bussum vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens van haar leden goed 

beschermd zijn en heeft daarover de volgende regeling vastgesteld. 

 

Ledenadministraie 

 

1. In de ledenadministratie van de Historische Kring Bussum worden algemene 

persoonsgegevens bewaard. Dit zijn: naam, adres, woonplaats en zo mogelijk emailadres. 

2. De Historische Kring Bussum bewaart en gebruikt deze gegevens uitsluitend activiteiten de 

vereniging betreffend, zoals het bezorgen van Bussums Historisch Tijdschrift en het verzenden 

van contributiebrieven, al dan niet digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen voor 

bijeenkomsten. 

3. De ledenadministratie kan uitsluitend worden ingezien door leden van het bestuur van de 

Historische Kring Bussum en een of meer door het bestuur aangewezen derden die belast zijn 

met het onderhouden van de ledenadministratie. 

4. De gegevens, cq de ledenadministratie, worden bewaard in een excelsheet op een beveiligde 

computer van de onder 3 genoemde personen. 

5. De persoonsgegevens worden gewijzigd dan wel aangepast zo spoedig mogelijk nadat bericht 

van opzegging of adreswijziging is ontvangen. Wijzigingen kunnen schriftelijk (HKB, 

Stationsweg 3, 1404 AN Bussum) of via het emailadres van de Historische Kring Bussum 

(hkb@historischekringbussum.nl) worden doorgegeven.  

6. Binnen het bestuur van de Historische Kring Bussum is de penningmeester verantwoordelijk 

voor de ledenadministratie en de bewaking van de persoonsgegevens. 

7. Leden kunnen te allen tijde inzage vragen in de over hen opgeslagen persoonsgegevens. Zij 

richten daartoe een verzoek aan ledenadministratie@historischekringbussum.nl  

Lijst van Vrijwilligers 

 

8. Naast de ledenadministratie onderhoudt de Historische Kring Bussum met instemming van 

betrokkenen een bestand van degenen die als vrijwilliger voor de Historische Kring Bussum 

werkzaam zijn. Dit bestand bevat dezelfde gegevens als de  

ledenadministratie + telefoonnummers. Het bestand wordt maandelijks geactualiseerd en 

wordt verspreid onder degenen die in het bestand zijn opgenomen.  

9. Het bestand wordt gebruikt door alle betrokkenen om elkaar op de hoogte te houden van 

ontwikkelingen binnen de vereniging. Ook ontvangen de in het bestand opgenomen personen 

periodiek het interne (digitale) mededelingenblad Onder Ons. 

10. Opname in het bestand geschiedt op vrijwillige basis en kan op elk moment schriftelijk of door 

middel van een emailbericht aan hkb@historischekringbussum.nl worden herroepen. 
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