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Register gegevensverwerking  

1. Gegevens vereniging 
Naam feitelijke vereniging: vtbKultuur vtb Diaclub Evergem aangesloten bij koepel vtbKultuur vzw 
Adres: p/a Bollewerkstraat 119,  9031 Drongen 
Contactpersoon:  voorzitter Jeanine Devos 
E-mail: rik-jeanine@skynet.be 
Verantwoordelijke die aangeduid is voor naleven van de privacywetgeving:  
de secretaris: Raphaël Cocquyt 
E-mail: rcocquyt@skynet.be  
 

De zetel van de vereniging vtb Diaclub Evergem is gevestigd te: EINDEKEN 39 , 9940 EVERGEM. 

2. Context vereniging 
vtbKultuur is een vereniging waarin groepen vrijwilligers in Vlaanderen en Brussel kwaliteitsvolle en gevarieerde culturele activiteiten organiseren. 
vtbKultuur is een ledenvereniging, maar ook niet-leden zijn welkom op onze activiteiten. We laten mensen samen cultuur ontdekken, actief beleven en 
ervan genieten. We zijn ervan overtuigd dat cultuurbeleving bijdraagt tot persoonlijke ontplooiing. Door cultuur voor iedereen toegankelijk te maken en in 
groep te ervaren, bevorderen we ontmoeting, vriendschap, solidariteit en engagement en versterken we de sociale cohesie. We doen dit in een open, 
pluralistische en respectvolle sfeer.  

3. Persoonsgegevens   
Van wie houdt de vereniging persoonsgegevens bij  
- vrijwilligers; 
- leden; 
- deelnemers; 
- bezoekers. 

 
Welke categorieën van persoonsgegevens houden we bij? 
- persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres); 
- persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum, nationaal nummer). 

 
Wie verwerkt de persoonsgegevens? 
Er worden persoonsgegevens bijgehouden of verwerkt op de PC's/laptops/tablets/gsm/smartphones van de voorzitter of contactpersoon en/of 
(bestuurs)vrijwilligers van de vereniging. Ook vtbKultuur vzw heeft toegang tot de gegevens van vrijwilligers en leden.  

rik-jeanine@skynet.be
rcocquyt@skynet.be
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Waar slaat onze vereniging persoonsgegevens op?  
- op afdelingsadministratie.vtbKultuur.be; 
- op afdelingsadministratie vtb Diaclub Evergem. 

 

4. Beschrijving verwerkingsactiviteiten 
 
Verwerking is: verzamelen, raadplegen, verspreiden, koppelen, registreren, vernietigen van gegevens.  
 
Onze vereniging voert de volgende verwerkingsactiviteiten uit: 
- ledenadministratie: de vereniging registreert persoonsgegevens van haar leden voor het bijhouden van het wettelijk verplicht ledenregister 
- leden informeren: de vereniging registreert persoonsgegevens van haar gewone en toegetreden leden en sympathisanten zodat ze hen op de hoogte 

kan houden over de interne werking en activiteiten (o.a. nieuwsbrieven via e-mail of post)  
- activiteiten: de vereniging registreert persoonsgegeven voor de organisatie van activiteiten en registratie van betaling.  
- gebruikerslijsten: de vereniging registreert persoonsgegevens van de gebruikers voor het aanbod van de vereniging 
- vrijwilligersovereenkomsten: de vereniging registreert persoonsgegevens van haar vrijwilligers om te voldoen aan de vrijwilligerswetgeving 
- contactlijsten: de vereniging registreert persoonsgegevens van de contacten die de vereniging heeft gehad of kan hebben om hen op een efficiënte 

manier te kunnen contacteren 
- sociale media: de vereniging registreert de mensen die de Facebook-pagina van de vereniging volgen 
 
Er worden geen persoonsgegevens verwerkt door een andere onderneming/vereniging naast vtbKultuur vzw of VAB nv. 
Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met of overgedragen aan een andere onderneming.  
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5. Register 
 

Categorie  Welke gegevens 
houden we bij?  

Waarvoor gebruiken 
we de gegevens? 
 

Type 
verwerking 

Wettelijke grond 
hiervoor? 

Bewaartermijn Beveiligingsmaatregelen 

Vrijwilligers naam, adres, tel.,  
e-mail, eboortedatum, 
geslacht, functie in de 
vereniging … 

Interne communicatie 
Verzekering 

verzamelen 
raadplegen 
registreren 
vernietigen  

toestemming gegeven Max. 5 jaar na laatste 
gebruik 

Wachtwoord  
Back-up via systeem 

Clubleden naam, adres, tel.,  
e-mail, eboortedatum, 
geslacht, functie in de 
vereniging … 

Interne communicatie 
Verzekering 

verzamelen 
raadplegen 
registreren 
vernietigen  

toestemming gegeven Max. 5 jaar na laatste 
gebruik 

Wachtwoord  
Back-up via systeem 

vtbKultuur-pas 
leden 

naam, adres, tel., e-
mail, geboortedatum, 
geslacht, historiek 
lidmaatschap 

Communicatie activiteiten 
Verzenden vtbKultuur-pas 

verzamelen 
raadplegen 
registreren 
vernietigen 

uitvoering van een 
overeenkomst 

Max. 5 jaar na laatste 
gebruik 

Wachtwoord  
Back-up via systeem 

VAB-leden naam, adres, tel., e-
mail, geslacht, 
nummerplaat … 

Doorgeven aan VAB 
Communicatie activiteiten 

verzamelen 
raadplegen 
registreren 
vernietigen 

uitvoering van een 
overeenkomst 

Max. 5 jaar na laatste 
gebruik 

Wachtwoord  
Back-up via systeem 

Deelnemers naam, adres, e-mail, 
geslacht 

Communicatie activiteiten verzamelen 
raadplegen 
registreren 
vernietigen  

een gerechtvaardigd 
belang 

Max. 5 jaar na laatste 
gebruik 

Wachtwoord  
Back-up via systeem 

…       

 


