
Notulen Algemene Leden vergadering 09-07-2018 14.00 uur 

Aanwezig : Dhr.  J. Kuijt (voorzitter), Dhr. C.G. Wouters (penningmeester), Dhr. A. 
Kreukniet (Secretaris), SMJRODVB P. Deleu, Mevr. C.  Bezuijen,  Dhr W. van der Veeken, 
Dhr D. Doornik, Dhr J. Pieper en Dhr E. van Kesteren. 

1. Voorzitter opent de vergadering door hamerslag en heet de aanwezigen van harte 
welkom.    

2. Vaststellen Agenda.  
- Agenda wordt door Voorzitter vastgesteld zonder aanvullingen.   

3. Ingekomen stukken ten behoeve van de ALV. 
- Secretaris geeft aan dat er behoudens de ingekomen afberichten één email is 
binnengekomen met daarin een inhoudelijke vraag omtrent een punt in het Privacy 
Reglement. Dit is door het bestuur beoordeeld en aangepast.  

4. Privacy Reglement. 
Voorzitter neemt het woord : “Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Europese 
privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treedt. Alle 
verenigingen moeten aan de eisen van de AVG voldoen.  
Verenigingen waren in het verleden vrijgesteld van de plicht om de verwerking van 
persoonsgegevens aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die vrijstelling 
vervalt en wordt vervangen door het verplicht bijhouden van een 
verwerkingenregister.  Note: Penningmeester toont een voorbeeld van het 
Verwerkingsregister. 
Zodra je iemands naam op een lijstje zet, die je vaker dan een enkele keer gebruikt, 
bijvoorbeeld je ledenlijst, verwerk je persoonsgegevens. De AVG eist dat je in een 
privacyreglement exact omschrijft welke gegevens je bewaart en wat je ermee doet. 
Dat reglement moet openbaar op je website staan. De beschrijving in het 
privacyreglement moet compleet zijn, want je mag niets anders met de 
persoonsgegevens doen dan wat in het privacyreglement staat.  
Je moet ook een privacybeleid hebben. Daarin beschrijf je precies wat de gang van 
zaken is binnen je vereniging. Wie mag de gegevens inzien en bewerken? Hoe worden 
gegevens vernietigd als ze niet meer nodig zijn? Hoe is je computer beveiligd zodat is 
gewaarborgd dat niemand anders toegang tot de gegevens kan krijgen? Dit dient bij 
alle personen, die met persoonsgegevens te maken hebben bekend te zijn. Zij moeten 
op de hoogte zijn van de regels en zich er aan houden.  
Een Verwerkingsregister bijhouden is nodig als de verwerking niet incidenteel is 
(verantwoordingsplicht). Een ledenadministratie is niet incidenteel. Het register moet 
direct worden getoond als de Autoriteit Persoonsgegevens daarom vraagt. Dit register 
is de grootste klus. Iedere verwerking, bestand en formulier moet worden beschreven 
en gedocumenteerd. Note: voorzitter haalt voorbeeld aan van een mail verzonden aan 
één van de afscheidsnemers in November.  



Resumerend hield dit voor ons in dat we een privacybeleid en privacyreglement 
moesten gaan schrijven. Tevens dienen we een verwerkingsregister op te stellen. 
Deze documenten zijn tot stand gekomen via informatie uitwisseling met leden en te 
googelen via internet. Er is onder meer gebruik gemaakt van een AVG 10-stappen plan 
wat het e.e.a. ook duidelijker maakte. Voorbeelden van het privacy-beleid, -reglement 
en verwerkingsregister waren op internet beschikbaar. Veel van wat in de voorbeelden 
staat is voor ons als vereniging niet van belang en hebben we er dan ook uit gelaten. 
Het privacybeleid hoeft niet door een ALV te worden goedgekeurd en is in de 
bestuursvergadering van 24 mei goedgekeurd en aangenomen. Dit document wordt op 
de website geplaatst. 
Het officiële document Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt 
eveneens op de website geplaatst. 
Het verwerkingsregister wordt inmiddels sinds 25 mei gebruikt. Dit document is niet 
ter inzage voor leden en wordt dus ook niet op de website geplaatst. In het 
verwerkingsregister worden overigens geen namen genoemd, het is heel algemeen 
opgezet. 
Het privacyreglement dient echter wel in een ALV aan te worden genomen.  
Vandaar onze oproep tot ALV om dit vandaag in stemming te kunnen brengen.  
In het document welke vandaag wordt behandeld zijn 2 verwerkersovereenkomsten als 
bijlage opgenomen. Eén is met de provider van ons webdomein en één is met de 
eigenaar van het progamma Mailchimp. Deze laatste heeft zijn servers in Amerika staan 
en omdat onze email-lijst dus op die servers staan brengen wij data buiten de EU. 
Hiervoor dient het betreffende bedrijf gecertificeerd te zijn en dat is het geval.  
Dhr Pieper vraagt of we dan geen nieuwsbrieven kunnen verzenden via een Nederlands 
bedrijf met servers in de EU.  
Secretaris antwoord dat de werkwijze van nieuwsbrieven verzenden zoals wij dat nu 
doen goed werkt en dat we er niet aan gedacht hebben om over te  stappen. 
Bovendien is met deze verwerkingsovereenkomst alles netjes afgedekt en kunnen we 
gewoon door zoals altijd.  
Dhr Doornik vraagt of dus de plaats waar de server staat bepalend is voor het buiten de 
EU brengen van Data. Omdat men zo druk is met het oprichten van DATA centers in de 
Wieringermeer komt dit misschien wel terug naar Nederland.  
Secretaris antwoord dat dit klopt. Maar het feit is nu dat we nog Data buiten de EU 
brengen. 
Voorzitter vult aan dat we daarvoor binnen ons verwerkingsregister een aparte kolom 
hebben opgenomen. En die wordt dus met ja dan wel nee gevuld. Waarbij de Secretaris 
(voorlopig) de enige is die “JA” dient te gebruiken.   
Een derde verwerkersovereenkomst, die met de Commandant Zee Strijd Krachten, is in 
behandeling.   
Voorzitter is op bezoek geweest bij de AVG-verantwoordelijke van CZSK en heeft daar 
een gesprek gehad. Zij hadden een soort overeenkomst gemaakt die hij wel aan 



voorzitter wilde opsturen. Na ontvangst en bestudering klopte dit document niet. Zij 
dienen met onze vereniging iets overeen te komen (hoe gaan wij met jullie gegevens 
om) en niet andersom. Er waren nog wel wat meer zaken die volgens voorzitter niet 
klopten en die heeft dit ook aangegeven in een mail. Daarna hebben we niets meer 
terug gehoord.  
De voorzitter heeft besloten deze overeenkomst buiten dit document te houden en na 
ontvangst apart in de administratie van onze secretaris op te nemen. 
 
Na goedkeuring van het privacyreglement door deze ALV wordt ook dit document op 
de website geplaatst. 
 
Vragen uit de ALV van 24 april waar de AVG ter sprake is gekomen:  
Dhr. Pieper vraagt hoe het zit met Foto’s op de website.  
Voorzitter : Die vallen er inderdaad ook onder. Daar zullen we in het 
aanmeldingsformulier van leden rekening mee gaan houden. Bijvoorbeeld een vinkje 
zetten waarmee je toestemming geeft je portret te plaatsen/gebruiken op de website.  
Hiervoor is een formulier opgesteld en wordt na deze ALV naar alle leden toegestuurd 
met het verzoek dit in te vullen en te retourneren. 
Items op het formulier: 
- Ondergetekende verleent de secretaris van de Vereniging toestemming voor het 

verwerken van gegevens.  
- Ondergetekende verleent de secretaris van de Vereniging toestemming voor het 

verwerken van gegevens aan het bewakingspersoneel toegang Nieuwe Haven Den 
Helder.  

- Ondergetekende verleent wel/geen toestemming voor het plaatsen van foto’s, 
gemaakt tijdens receptie, reünie of vergadering, waarop ondergetekende zichtbaar 
is op www.bravozulu.nl en/of facebook pagina bravozulu. 

- Ondergetekende is bekend met het privacybeleid en privacyreglement van de 
Vereniging. 

De vraag blijft of alle leden dit formulier ook gaan terug sturen aan de Secretaris. 
Dhr van der Veeken geeft aan dat deze vraag ook voor hem van belang is vanwege een 
aanstaande grote reünie. Hoe heeft CZSK dus gereageerd op onze lijsten/ vragen en/of 
opmerkingen.  
Voorzitter.. Helaas dus niet. Wij hebben er geen antwoord op. We blijven onze lijsten 
insturen zoals we dat altijd gedaan hebben en wachten verder af hoe CZSK gaat 
reageren. 

Dhr van der Veeken geeft aan dat als we naar grotere organisaties kijken 
(belastingdienst als voorbeeld) die ook niet klaar zijn voor de AVG.  
Er ontstaat een kleine (amusante) discussie over het hoe en waarom.  
 



Voorzitter geeft aan dat tevens het inschrijfformulier om lid te worden van de 
Vereniging is gewijzigd. 
Items welke toegevoegd zijn op het formulier: 

• Ondergetekende verleent de secretaris van de Vereniging toestemming voor het 
verwerken van gegevens. 

• Ondergetekende verleent wel/geen toestemming voor het plaatsen van foto’s, 
gemaakt tijdens receptie, reünie of vergadering, waarop ondergetekende 
zichtbaar is op www.bravozulu.nl en/of facebook bravozulu. 

• Ondergetekende is bekend met het privacybeleid en privacyreglement van de 
Vereniging. 

Dhr van der Veeken geeft aan dat we het item van de foto’s dit mogelijk kunnen 
ondervangen door een briefje op te hangen bij de entree van de FLO-receptie waarop 
we aangeven dat er foto’s gemaakt zullen worden die mogelijk geplaatst kunnen 
worden op website of facebook pagina. Iedereen die dit niet wil kan dit aangeven bij de 
Fotograaf.  
Vergadering vindt dit een goed punt en dit zal zeker worden meegenomen naar onze 
eerstvolgende Reünie.  
De verzending van het bedoelde formulier aan de leden zal ook gewoon doorgang 
vinden en we zullen zien hoeveel leden dit ook daadwerkelijk gaan invullen en 
terugsturen.   
Dhr Deleu heeft nog een vraag over OPZ. Ook die ontvangen onze ledenlijsten moeten 
we daarmee ook een verwerkingsovereenkomst aangaan? 
Na enige discussie neemt de vergadering aan dat dit allemaal onder CZSK valt en 
daarmee dus ook afgedekt is dmv de nog te ontvangen verwerkings-overeenkomst met 
CZSK.  

5. Uitleg  stemprocedure: 
Ieder aanwezig lid heeft 1 stem.  
Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht 
verlenen tot uitbrengen van zijn/haar stem. Een lid mag buiten zijn eigen stem nooit 
meer als 2 volmacht stemmen uitbrengen.  
Voorzitter heeft geen schriftelijke volmachten ontvangen en Secretaris ook niet. Er zijn 
2 mogelijkheden tot stemmen: 
- Mondeling stemmen geschiedt door handopsteking; 
- Schriftelijk stemmen.  
Voorzitter besluit dat we mondeling zullen stemmen.  
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is 
beslissend. De stemming zal worden opgenomen in de Notulen. Deze notulen worden 
in de eerstvolgende ALV vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris 
ondertekend.  



6. Stemming. 
Voorzitter: “Dan wil ik nu overgaan tot stemming omtrent aannemen van het 
Privacyreglement zoals dat door de secretaris is rondgestuurd.” 
“Wie is hier voor – die mag nu zijn hand opsteken.” 
Vergadering steekt unaniem de hand op.  
Voorzitter hamerslag “Dan verklaar ik hierbij het Privacyreglement voor aangenomen.” 
 
Mevr Bezuijen geeft de complimenten aan het bestuur voor het ontwerp van de 
stukken en de procedure omtrent de AVG. De vergadering sluit zich hierbij aan.  
 
Het Privacyreglement wordt getekend door de Voorzitter en Secretaris.  

7. Rondvraag. 
Dhr Pieper geeft aan dat ook hij lijsten met namen en geboortedatums doorstuurt aan 
CZSK ivm bezoek aan Fort Harssens. Hij vraagt zich af of daar iets mee gedaan wordt. 
Moet hij ook een verwerkingsregister bijhouden.  
Antwoord als Stichting hoef je dat niet. Als vereniging wel.   
Geen verdere vragen.  

8. Voorzitter sluit de vergadering af met hamerslag.  

 

Opgemaakt door secretaris dd 11-07-2018. 

Vastgelegd door ALV dd: …………. 

 

 

Den Helder, ……….    Den Helder, ………. 
 

 
 
 
A. Kreukniet     J. Kuijt 
Secretaris     Voorzitter 

 

 


