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U, leden, hebt bij uw aanmelding als lid aan Wederzijds persoonsgegevens 

afgestaan door ze op de website van Wederzijds te plaatsen: naam, adres, 

leeftijd, e-mailadres en eventueel telefoonnummer(s) en foto. Of u hebt uw 

persoonsgegevens op een andere manier doorgegeven aan de voorzitter 

van Wederzijds. 

Wederzijds heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doelen: 

$ om te zien of iemand die zich aanmeldt als lid aan de 

lidmaatschapseisen voldoet (namelijk woont in Utrecht-Noordoost en 18 

jaar of ouder is), 

$ om de leden te informeren over verenigingsactiviteiten,  

$ om de website te beheren en  

$ om contributie te innen. 

 

Alleen de leden van Wederzijds hebben toegang tot de persoonsgegevens 

op wederzijds.net; deze worden beveiligd door een voor ieder persoonlijk 

wachtwoord. Derden hebben geen toegang tot het beveiligde gedeelte 

van de website. 

De websitebeheerder van Wederzijds downloadt van tijd tot tijd de 

persoonsgegevens die de leden hebben opgegeven, zoals namen, adressen, 

telefoonnummers en e-mailadressen, en geeft deze door aan de voorzitter en 

de penningmeester; zij houden deze gegevens up-to-date.   

Dit om aan de leden berichten te kunnen sturen, zoals de nieuwsbrief, de 

maandagenda, uitnodigingen voor de algemene vergadering, de 

maandelijkse borrel, voor de leden relevante congressen e.d.  

Deze gegevens worden opgeslagen op hun laptop, die beveiligd is met een 

wachtwoord.  

Ten behoeve van het beheren van de website downloadt de 

websitebeheerder van tijd tot tijd de ledenlijst van de Wederzijds-site op zijn 

PC. Hij wist dan de oude lijst. Zijn PC is beveiligd met een inlogcode. 

Ten behoeve van het heffen van de jaarlijkse contributie beschikt de 

penningmeester over een  ledenlijst met de namen en de e-mailadressen van 

de leden. Deze lijst is opgeslagen in een Dropboxmap, die alleen voor de 

penningmeester en de voorzitter toegankelijk is. 

Bij verhindering van de voorzitter of de penningmeester krijgt een ander 

bestuurslid toegang tot de persoonsgegevens in de Dropbox, uitsluitend om 

de hiervoor beschreven taken van voorzitter of penningmeester uit te 

oefenen. 

Om nieuwe leden te kunnen verwelkomen en aan de leden uit de eigen 

buurt berichten en  uitnodigingen te kunnen sturen verstrekt de voorzitter aan 

alle buurtcontactpersonen een lijst met persoonsgegevens, uitsluitend van de 

leden die in de betreffende buurt wonen. De buurtcontactpersonen krijgen 

die lijst digitaal of krijgen desgewenst een uitdraai van de lijst op papier.  

Sommige buurtcontactpersonen reduceren de persoonsgegevens tot namen 



en e-mailadressen. Ook de buurtcontactpersonen werken met een door 

middel van een pincode, (dubbel)wachtwoord en/of vingerafdruk 

beveiligde computer of laptop, dan wel een beveiligde telefoon. Enkele 

buurtcontactpersonen hebben een lijst op papier. Deze lijsten worden 

opgeborgen op een veilige plek  in huis. De persoonsgegevens worden up-

to-date gehouden. 

Leden kunnen ten behoeve van de communicatie met andere leden ook 

persoonsgegevens, afkomstig van de beveiligde website, gebruiken en bijv. 

aan de leden met wie ze een activiteit delen, groepsmails sturen. Daarbij 

gelden de volgende regels voor alle leden van Wederzijds: 

$ vraag altijd vooraf toestemming aan degene(n) om persoonsgegevens, 

bijv. e-mailadressen, te gebruiken. 

$ stuur groepsmails altijd Bcc, tenzij U bent overeengekomen met de 

betreffende groep om dat niet te doen. 

$ sla deze persoonsgegevens niet op, of enkel op een met wachtwoord of 

pincode beveiligde computer of laptop. 

$ bewaar persoonsgegevens op papier op een veilige plaats. 

$ geef persoonsgegevens van leden nooit door aan derden. 

$ houdt persoonsgegevens van medeleden up-to-date. 

$ verwijder de gegevens meteen als iemand zijn lidmaatschap beëindigt. 

verwijder persoonsgegevens op een veilige manier: 

verwijder persoonsgegevens op papier door ze met een dikke zwarte 

viltstift onzichtbaar te maken of (liever) door de lijst door de 

papierversnipperaar te halen. 

verwijder digitale persoonsgegevens door ze te wissen + de digitale 

prullenmand te legen. 

 

Als u vragen heeft of de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd 

zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het 

bestuur van Wederzijds. Het bestuur is bereikbaar via info@wederzijds.net. 

De persoonsgegevens van de leden worden bewaard tot het einde van het 

lidmaatschap van Wederzijds. Daarna zijn ze niet meer nodig en zullen ze 

worden verwijderd binnen 30 dagen nadat de opzegging het bestuur heeft 

bereikt. 

Leden kunnen zelf op de wederzijds.net hun persoonsgegevens wijzigen.  

Als leden een klacht hebben over het gebruik van hun persoonsgegevens, 

ligt het voor de hand te klagen bij het bestuur van Wederzijds.  

Maar leden kunnen ook altijd een klacht indienen bij de ‘Autoriteit 

Persoonsgegevens’. 

 

 

Het bestuur. 

mailto:bestuur@wederzijds.net

