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Beste NOGB leden, 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 

betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet 

Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. De nieuwe Europese privacywet geldt 

voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus bijv. ook voor kleine zzp’ers die 

gegevens van klanten bijhouden en dus ook voor de NOGB. 

Als de AVG van toepassing is, hebben wij als NOGB een aantal verplichtingen bij het verwerken en 

behandelen van uw persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de 

verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de nieuwe wet houden, de 

zogenoemde “verantwoordingsplicht”. De verantwoordingsplicht houdt in dat wij de NOGB leden 

moeten informeren (en indien gewenst moeten kunnen aantonen) dat de juiste organisatorische en 

technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen. 

Met deze verklaring wil het bestuur voldoen aan deze “verantwoordingsplicht” en u informeren over 

hoe uw privégegevens binnen de NOGB worden behandeld. 

Hoe gaat het Bestuur van de NOGB om met uw persoonsgegevens? 

Bij uw aanmelding als NOGB-lid ontvangen wij een aantal privégegevens (waaronder uw huisadres, 

telefoonnummer en email adres) 

- Deze gegevens worden opgenomen in een NOGB-ledenlijst en door de drie Bestuursleden 

bewaard op een privé computer. Deze computers zijn beveiligd met een wachtwoord, voorzien van 

de laatste versie van Microsoft Windows dan wel Apple Macintosh-software (inclusief de door de 

fabrikant aanbevolen beveiligingssoftware). 

- De gegevens worden, zonder uw medeweten of zonder uw toestemming, op geen enkele 

wijze aan derden verstrekt. 

- Na opzegging van het lidmaatschap worden uw gegevens 5 jaar bewaard en daarna bij 

aanvang van het eerstvolgende nieuwe kalenderjaar vernietigd. 

- Ten behoeve van de verificatie van uw lidmaatschap bij het afspreken van starttijden wordt 

er periodiek een ledenlijst met slechts een selectie van deze privégegevens (naam, voorletters, 

telefoonnummer, email adres en NGF-lidmaatschapsnummer) aan het secretariaat van de Veluwse 

Golfclub verstrekt. De VGC is als vereniging ook gebonden aan de AVG en zal daarom uw gegevens 

conform de vigerende regelgeving vertrouwelijk behandelen. 
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- Uw (mail) gegevens worden door de Bestuursleden alleen gebruikt om de leden door middel 

van verenigingsmededelingen te informeren over het betalen van de jaarlijkse NOGB-contributie en 

over de planning en uitvoering van activiteiten van de NOGB. 

- Om te voorkomen dat in geval van een NOGB-groepsmail de mailadressen van alle 

geadresseerden voor iedereen zichtbaar zijn zal mail van de NOGB alleen in BCC aan u worden 

verzonden. 

De ledenlijst, maar ook bijv. de startlijst van een NOGB-wedstrijd, zal vooralsnog niet toegankelijk 

worden gemaakt middels de NOGB-homepage. Pas als we een passende technische constructie 

hebben gevonden zal deze mogelijkheid voor de leden ter beschikking komen. In elk geval zal de nog 

te kiezen constructie een afgeschermd deel van de website, met een voor ieder lid een individueel 

wachtwoord, moeten kunnen faciliteren. Tzt zult u hierover worden geïnformeerd. 

Conform de nieuwe wet heeft u te allen tijde het recht om het bestuur te vragen uw gegevens te 

vernietigen en hiervan een bevestiging te ontvangen. 

Mocht u verder nog vragen hebben over de uitvoering van de AVG binnen de NOGB kunt u altijd 

contact opnemen met de secretaris NOGB, Lkol (bd) Ronald Eimers. 


