
 
 

DOCUMENT ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING 

Hoe het bestuur van studievereniging Koinonia met uw persoonlijke gegevens en privacy omgaat 

 
 
Geachte bezoekers van studievereniging Koinonia, 
  
Ook onze studievereniging heeft te maken met Europese wetgeving op het gebied van privacy en 
bescherming van persoonlijke gegevens. En we bedoelen dan specifiek de Nederlandse uitwerking 
daarvan in de vorm van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).  
  
In het kader daarvan informeren wij u over het volgende. 
  
Om u via diverse kanalen (mail, post, telefoon) op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten, 
verwerkt studievereniging Koinonia de volgende persoonlijke gegevens van u: voornaam/voorletters, 
achternaam, adres, postcode, woonplaats, vast en/of mobiel telefoonnummer en mailadres (NAW-
gegevens).  
Deze gegevens worden door het bestuur en de secretarieel ondersteuner van studievereniging 
Koinonia altijd vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor en in het kader van de 
doelstelling van Koinonia. We lichten hieronder toe, op welke wijze door ons met uw persoonlijke 
gegevens wordt omgegaan. 
  
 
Wat doen we met de persoonlijke NAW-gegevens van vaste en regelmatige bezoekers 
Van de vaste en regelmatige bezoekers verwerken we alle hiervoor genoemde gegevens in een 
presentielijst. Deze presentielijst gaat elke bijeenkomst rond en de aanwezige bezoekers kunnen op 
de presentielijst aanvinken dat ze aanwezig zijn. Bezoekers die er voor het eerst zijn kunnen, als zij 
dat willen, de hiervoor genoemde persoonlijke gegevens op een apart blad noteren. Die gegevens 
worden dan door de secretaris van Koinonia verwerkt in de presentielijst. 
  
 
Wat doen we met de persoonlijke gegevens van incidentele bezoekers 
Van bezoekers die in een bepaald verenigingsjaar niet meer dan 1 keer de bijeenkomsten bezocht 
hebben, worden de NAW-gegevens na afloop van dat verenigingsjaar uit de presentielijst verwijderd. 
Wel wordt van deze bezoekers uitsluitend het mailadres in een apart mailadressenbestand 
opgeslagen en bewaard. 
  
De gegevens van bezoekers die 2 of meer keer per verenigingsjaar aanwezig zijn, blijven minimaal 1 
jaar op de presentielijst staan. Als het aantal bezoeken na twee jaar beperkt is gebleven tot hooguit 
drie bezoeken, worden de persoonlijke gegevens van deze bezoekers eveneens van de presentielijst 
verwijderd. Wel wordt van ook deze bezoekers het mailadres in een apart mailadressenbestand 
opgeslagen en bewaard. 
  



Wat doen we met de mailadressen van bezoekers 
Van alle bezoekers die in de achterliggende jaren één of meer bijeenkomsten van Koinonia bezocht 
hebben wordt het mailadres verwerkt (bewaard en gebruikt). Via uw mailadres stellen we u op de 
hoogte van onze activiteiten en nodigen we u elke maand uit voor de eerstvolgende bijeenkomst van 
de studievereniging. Uw mailadres is uitsluitend bekend bij het bestuur van Koinonia en bij de 
secretarieel ondersteuner. Zie de ondertekening voor wie dat zijn. 
  
Het is voor u belangrijk te weten, dat uw mailadres bij de mails die het bestuur van Koinonia naar u 
verstuurt, altijd in de BCC-adresregel wordt geplaatst. Andere geadresseerden kunnen uw mailadres 
niet zien en gebruiken. Onderaan elke mail die u van ons ontvangt vermelden we de volgende 
mededeling: “Als u de uitnodigingen per mail niet (meer) ontvangen wilt, dan kunt u dat doorgeven 
aan bovenstaand mailadres.” Als u aan ons doorgegeven heeft dat u geen uitnodigingen meer wilt 
ontvangen voor de bijeenkomsten van Koinonia, wordt uw mailadres uit ons mailadressenbestand 
verwijderd. 
  
De NAW-gegevens en het mailadres van bezoekers zal het bestuur van Koinonia nooit aan derden 
beschikbaar stellen, ook niet aan bezoekers van Koinonia. 
 
We gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor en in het kader van het doel van 
studievereniging Koinonia. En dat betekent in dit geval: (potentiële) bezoekers per mail, en indien 
nodig per post of telefoon, informeren over de activiteiten en bijeenkomsten van Koinonia. 
  
  
Conclusies en vragen van ons aan u 
  
Voor de vaste of regelmatige bezoekers van Koinonia. 
1. Als u er GÉÉN bezwaar tegen heeft dat wij uw persoonlijke gegevens (zie voren) verwerken, 

hoeft u niets te doen. We behandelen uw persoonlijke gegevens zoals hiervoor is omschreven.  
2. Als u er WEL bezwaar tegen heeft dat wij uw persoonlijke gegevens of een deel daarvan 

verwerken, verzoeken wij u vriendelijk dat aan ons kenbaar te maken. Op uw verzoek worden 
dan al uw persoonlijke gegevens uit onze adres- en mailbestanden en van de presentielijst 
verwijderd. 
Mogelijk hebt u er géén bezwaar tegen wanneer wij een deel van uw persoonlijke gegevens 
verwerken. Wilt u in dat geval aan ons doorgeven welke NAW-gegevens van u wij WEL en welke 
wij NIET mogen verwerken. We verwerken dan uitsluitend die gegevens waarvoor u ons 
toestemming gegeven heeft. Als gezegd gaat het om de volgende gegevens: 
voorletters/voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, vast en/of mobiel 
telefoonnummer en mailadres. 

  
Voor incidentele bezoekers van Koinonia. 
Van u verwerkt het bestuur van Koinonia meestal alleen uw mailadres. 
1. Als u er GÉÉN bezwaar tegen heeft dat wij uw mailadres verwerken en gebruiken om u te 

informeren over onze activiteiten, hoeft u niets te doen. We behandelen uw mailadres zoals 
hiervoor is omschreven. 

2. Als u er WEL bezwaar tegen heeft dat wij uw mailadres verwerken en gebruiken om u te 
informeren over onze activiteiten, verzoeken wij u vriendelijk dat aan ons door te geven. Uw 
mailadres zal dan uit ons mailadressenbestand verwijderd worden. Wij zullen tevens nagaan of 
er mogelijk nog andere persoonlijke gegevens van u bij ons verwerkt en bewaard worden. Die 
zullen dan door ons eveneens uit ons NAW-bestand en (indien van toepassing) van onze 
presentielijst verwijderd worden.  

  



Uw bezwaren tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens door het bestuur van Koinonia, 
kunt u door geven aan mevr. J.A. Wemmers-Boer door deze mail te beantwoorden. 
Inhoudelijke vragen over deze mail kunt u sturen naar de secretaris, dhr. B. Ordelman: 
bordelman@studieverenigingkoinonia.nl  
  
Wij hopen u met deze mail naar behoren geïnformeerd te hebben. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
het bestuur van studievereniging Koinonia 
  
G. Slootweg, voorzitter 
B. Ordelman, secretaris 
G.J. Boersma-Freeke, penningmeester 
M. de Bruyn, lid 
B.C.A.M. van der Boom-Freeke, lid 
J.W. de Jonge, lid 
  
  
namens het bestuur, 
  
J.A. Wemmers-Boer 
secretarieel ondersteuner 
verzending mail / beheer mailadressen 
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