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Uitgangspunten 
 

Bij het opstellen van het AVG-beleid in 2017 heeft Muziekvereniging Andara gebruik gemaakt van de expertise 
van de Stichting AVG voor Verenigingen (https://www.stichting-avg.nl). De resultaten daarvan zijn terug te 
vinden in de verklaringen van vòòr oktober 2021. De toegang tot de website en het gebruik van de content 
waren destijds gratis, maar zijn dat inmiddels niet meer. De basisgegevens zijn voor Andara echter nagenoeg 
onveranderd. 
 
Om periodiek te controleren of Andara nog steeds voldoet aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), wordt nu gebruik gemaakt van de regelhulp AVG van de Autoriteit 
Persoonsgegevens (https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkom). Deze wordt ieder kwartaal 
doorlopen.  
 
Op basis van die regelhulp is voor Andara het volgende van toepassing.  

 
Stap 1: Welke persoonsgegevens verwerkt u? 
Andara heeft voor de ledenadministratie persoonsgegevens nodig, waardoor de AVG van toepassing is. Wel is 
het zo dat alleen ‘gewone’ persoonsgegevens nodig zijn. En geen bijzondere en/of strafrechtelijke 
persoonsgegevens. 
Stap 2: De grondslagen: mag u persoonsgegevens verwerken? 
In het verenigingsaanmeldingsformulier wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van ‘gewone’ 
persoonsgegevens voor de normale uitvoering van het lidmaatschap en wettelijke verplichtingen.  
Stap 3: Heeft u een functionaris gegevensbescherming nodig? 
Omdat Andara geen overheidsorgaan is en geen bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt 
is er geen functionaris gegevensbescherming nodig. 
Stap 4: Bent u verplicht om een Data Protection Impact Assessment uit te voeren? 
Andara doet geen beoordelingen op basis van (zeer gevoelige) persoonskenmerken, waardoor het niet nodig is 
een DPIA uit te voeren. 
Stap 5: Werkt u volgens de AVG-uitgangspunten van privacy by design en privacy by default? 
Andara heeft een ‘privacy vriendelijk’ systeem en heeft een bewaar einddatum van maximaal 7 jaar na 
opzegging, waarmee voldaan wordt aan de basisvoorwaarden. Het blijft wel nodig om te controleren of er geen 
actuele bestanden zijn met data van oud-leden. Een (historisch) archief mag aanwezig zijn maar is nooit direct 
toegankelijk.  
Stap 6: Bent u verplicht om een verwerkingsregister op te stellen? 
Op basis van de vorige stappen en omdat het aantal leden kleiner is dan 250 is een verwerkingsregister niet 
nodig. 
Stap 7: Heeft u de juiste maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen? 
De persoonsgegevens op de laptop van het secretariaat en penningmeester zijn veilig en de betreffende 
systemen zijn voorzien van antivirussoftware. De opslag van documenten binnen Office365 is veilig, zolang 
gebruikersnamen en wachtwoorden niet gedeeld worden. Gebruikersbeheer in Office365 wordt gedaan door 
een bestuurslid.  
Stap 8: Heeft u de vereiste overeenkomsten met partijen die persoonsgegevens voor u verwerken? 
Andara besteedt geen administratieve taken uit en deelt derhalve ook geen persoonsgegevens.  
Stap 9: Voldoet u aan uw informatieplicht? 
Andara heeft haar leden geïnformeerd hoe het met persoonsgegevens om gaat. Leden blijven de baas over hun 
eigen persoonsgegevens. Wel is het zo voor een correcte ledenadministratie, informatievoorziening en incasso 
een minimale set aan persoonsgegevens noodzakelijk is. 
Stap 10: Is uw organisatie voorbereid op mensen die hun privacy rechten willen uitoefenen? 
Andara kan op de juiste manier reageren naar mensen die hun privacy rechten willen uitoefenen, zoals het 
recht om persoonsgegevens in te zien en te wijzigen.  

https://www.stichting-avg.nl/
https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkom
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Verklaring 
 
Het bestuur van Muziekvereniging Andara verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die 
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

 
Muziekvereniging Andara begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat haar beleid op dit 
gebied regelmatig gecontroleerd en eventueel geüpdatet moet worden. 
 

Ondertekening 
 
Met het ondertekenen van deze verklaring verklaart het bestuur dat het naar eer en geweten de regelhulp 
Algemene Verordening Gegevensbescherming volgt en voldoet aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 
Naam vereniging: Muziekvereniging Andara 
Naam persoon:   Carlo van Schijndel - voorzitter 
Plaats:    Tilburg 
Datum:    14 juni 2022 

 
 

 

 


