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2022 AVG-gedragscode van de vereniging Dutch SMV Friends 
 

De Dutch SMV Friends is een vereniging die leden en donateurs kent. De vereniging ontvangt en beheert 
gegevens van haar leden, donateurs en adverteerders. 
 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AGV) geeft het wettelijke raamwerk voor de privacy aan. 
De DSF heeft de bijgevoegde tekst (bijlage) van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als basis voor haar AVG-
gedragscode genomen en past deze toe als volgt. 

Welke gegevens worden verzameld 
 

• Naam 

• Naam van gezinsleden (indien van toepassing) 

• Adres (fysiek) 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer 

• Bankrekeningnummer 

• Type en bouwjaar SMV (niet privacygevoelig) 

• Kenteken van de SMV 

Door wie en waar worden deze gegevens verzameld 
Deze gegevens worden verzameld door de secretaris en/of de ledenadministrateur (indien van 
toepassing) in de ledenadministratie en de penningmeester in de financiële administratie. 
 
Met wie en wanneer worden deze gegevens uitgewisseld 
Deze gegevens zijn ter beschikking van de leden van het bestuur en de ledenadministrateur (indien van 
toepassing) voor het vervullen van hun taken. 
 
De AVG-gedragscode van de DSF heeft als uitgangspunt dat gegevens binnen de vereniging kunnen 
worden uitgewisseld om de vereniging draaiende te houden. Voor het uitwisselen van gegevens buiten 
de vereniging wordt vooraf toestemming gevraagd aan degene die het betreft. 
 
Voorbeelden van het uitwisselen van gegevens binnen de vereniging:  

Verstrekken van gegevens aan commissieleden 
De DSF heeft diverse commissies. Commissieleden hebben voor het vervullen van de taken van de 
commissie soms gegevens van leden, donateurs of adverteerders nodig. Op verzoek worden deze 
gegevens verstrekt door een lid van het bestuur of de ledenadministrateur (indien van toepassing). 
Interne communicatie  
Door de vereniging wordt op verschillende wijzen intern gecommuniceerd. Bijvoorbeeld door middel 
van het verenigingsblad SMV Babbels en andere papieren documenten en via e-mailberichten. Deze 
kunnen namen en afbeeldingen bevatten. Van bijeenkomsten die de DSF organiseert kunnen 
deelnemerslijsten (naam, woonplaats en gegevens van de SMV) worden opgesteld en verspreid onder 
de deelnemers. 

 
Informeren en toestemming 
Door zorg van de secretaris wordt bij toetreding tot de DSF een lid, donateur of adverteerder 
geïnformeerd over de AVG-gedragscode van de DSF en geadministreerd waarvoor dit lid, deze donateur 
of deze adverteerder precies toestemming geeft. Bij bestaande leden, donateurs en adverteerders 



2 

 

 

geschiedt dit na de invoering van de AVG-gedragscode van de DSF alsnog op een nader te bepalen 
moment met terugwerkende kracht. 
 
Intrekken van de toestemming 
Een lid, donateur of adverteerder kan zijn toestemming intrekken door dit te melden bij de secretaris. 
De secretaris zal er zorg voor dragen dat de gegevens van dit lid, deze donateur of deze adverteerder 
niet meer worden uitgewisseld.  
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Bijlage bij de AVG-gedragscode van de DSF 
 
 

 
 
 
Vereniging 
 
Verenigingen verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van hun leden. Dat betekent dat zij zich 
aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moeten houden. Er gelden verschillende 
regels voor het doorgeven van gegevens van leden binnen de vereniging zelf en daarbuiten.  
 
Interne verstrekking 
 
Een vereniging mag bepaalde gegevens van leden (zoals naam, adres en woonplaats) binnen de 
eigen organisatie doorgeven. Dit is nodig om de vereniging draaiende te houden.  
 
Een penningmeester van een vereniging bijvoorbeeld heeft gegevens van de leden nodig om de 
contributie te innen. 
 
Verstrekking aan derden 
 
Om gegevens van leden te mogen verstrekken aan derden (personen of organisaties buiten de 
vereniging) is vaak toestemming nodig van de leden. 
 
Informeren 
 
De vereniging moet de leden goed informeren waarvoor zij precies toestemming geven. Zodat zij 
weten waar zij ja of nee tegen zeggen. 
 
Toestemming 
 
De vereniging moet kunnen aantonen dat een lid echt toestemming heeft gegeven. En op basis van 
welke informatie. Dat is onderdeel van de verantwoordingsplicht die geldt voor alle organisaties die 
persoonsgegevens verwerken. 
 
Leden kunnen hun toestemming altijd intrekken. Zodra iemand dat doet, moet de vereniging direct 
stoppen met het doorgeven van zijn of haar gegevens. 


