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Vereniging FLO Verbindingsdienst Koninklijke Marine 

 
Datum / tijdstip : 19 april 2018 – 14:00 
 
Locatie: Witte Raaf. 
 
Onderwerp: Goedkeuring vernieuwd Huishoudelijk Reglement. 
 
Agendapunten: 
 

1. De voorzitter opent om 14.00 de vergadering. 
 

2. De agenda wordt zonder op/aanmerkingen vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken tbv de ALV; 
T.b.v. deze vergadering zijn er een aantal afmelding gekomen die door de Secretaris worden 
benoemd. Tevens is van het bestuur het vernieuwd HR inclusief bijlage 1 binnengekomen. 
 

4. Voorzitter geeft uitleg omtrent de wijziging HR; 
Het idee Erelid / Lid van verdienste is al wat vaker ter sprake gekomen binnen het bestuur, maar 
werd elke keer maar een beetje vooruit geschoven. Tot dat enige weken geleden Dhr. Doornik 
ons zijn certificaat Erelid mailde met de vraag wat de status van het certificaat Erelid is welke hij 
in het verleden heeft ontvangen. Niemand van het DB wist dat we ooit Ereleden hadden 
benoemd. N.a.v. deze mail van Dhr. Doornik, heeft het dagelijks bestuur besloten om dit per 
direct op te pakken.  
Het document/protocol Erelid/Lid van verdienste is als bijlage 1 opgenomen in het Huishoudelijk 
Regelement.  
In het kort de procedure: 
Voordrachten tot benoeming Erelid of Lid van verdienste zullen eerst worden besproken binnen 
het bestuur en indien goedgekeurd worden voorgelegd in een ALV.  
De voorgedragen en goedgekeurde leden zullen dan op de eerstvolgende FLO-party worden 
uitgenodigd om voorafgaand aan de FLO-party aanwezig te zijn bij de koffie zodat we er gepaste 
aandacht aan kunnen besteden. Het wordt dan aan het Erelid/Lid van verdienste zelf over gelaten 
hoe hij het certificaat wil ontvangen. Podium of naar voren halen tijdens de FLO of gewoon 
tijdens de koffie voorafgaand aan de FLO receptie. 
De procedure waaraan men moet voldoen staat beschreven in bijlage 1 van het HH reglement 
welke de secretaris als bijlage met de uitnodiging heeft meegestuurd en u ter voorbereiding van 
deze ALV heeft kunnen lezen. 

 
De voorzitter geeft gelegenheid tot vragen stellen : Dhr. van de Veeken vraagt of er opgenomen 
kan worden dat in bijzondere gevallen het bestuur kan overwegen af te wijken van de procedure.  
Er wordt uitgelegd dat deze “ontsnappings clausule” al is ingebouwd in het protocol.  
Dhr. van de Veeken geeft ook aan dat het een verstandige keuze is geweest om dit protocol als 
bijlage bij het HR te doen omdat dit de stap naar de Notaris scheelt.  

 
 

5. Voorzitter geeft uitleg van de stemprocedure; 
 
Ieder aanwezig lid heeft één stem.  
Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen. Een 
lid mag, buiten zijn eigen stem, nooit meer als 2 volmacht stemmen uitbrengen.  
Vorzitter heeft geen schriftelijke volmachten ontvangen en de Secretaris ook niet.  
 
Er zijn twee mogelijkheden om te stemmen: 
- Mondeling stemmen geschiedt bij handopsteken. 
- Schriftelijk stemmen.  
Voorzitter heeft besloten dat we mondeling 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 
algemene ledenvergadering vastgesteld en door de voorzitter en secretaris ondertekend.  
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Vereniging FLO Verbindingsdienst Koninklijke Marine 

 
 

6. Stemming : Voorzitter vraagt eenieder die voor goedkeuring vernieuwd HR versie 2.0 inclusief 
bijlage 1 een  hand op te steken. 
Stemming voor: 12 
Stemming tegen: 0 
Geen onthoudingen. 
 
Hierbij is het vernieuwd HH reglement versie 2.0 met 12 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
aangenomen. 

 
7. Wet op de privacy. 

De voorzitter legt uit dat met ingang van 25 mei 2018 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 in 
zijn geheel en wordt vervangen door het verplicht bijhouden van een Verwerkingenregister.  

 
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 goed tussen de oren te zitten. Zij moeten op de hoogte zijn 
van de regels en zich er aan houden.  
 
Een register 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. 
 
Resumerend houdt dit voor ons in dat we een privacyreglement en privacybeleid moeten 
gaan schrijven. Tevens dienen we een Verwerkingsregister op te stellen. 
U begrijpt dat dit een aardig klus is en ga u mededelen dat wij als Vereniging 25 mei niet gaan 
halen. 
Bovendien moet dit privacyreglement en privacybeleid ook bekrachtigd worden in een ALV.  
Dat is ook de reden dat ik het op de agenda heb laten plaatsen. Mochten we controle krijgen van 
de Autoriteit Persoonsgegevens dan kunnen we overleggen dat we het vandaag hebben 
besproken en dat we er mee aan de slag zijn gegaan. 
Dat moet naar mijn mening voldoende zijn. 
 
Zijn er vragen : 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.  
Dhr. Pieper geeft het praktische probleem aan dat je op een FLO-party/Reünie niet aan iemand 
kan zien dat hij niet op de foto wil. En hij kent ook niet al onze leden persoonlijk.  
Discussie ontstaat en het belangrijkste is eigenlijk dat we het bekend stellen aan onze leden. Wil 
je niet op de foto geef dat dan even aan bij de fotograaf.  
LTZ Koman geeft aan dat dit AVG ook bij Defensie wordt ingevoerd. En dat het eigenlijk alleen 
maar gaat om de 1e regel van je tabblad. Wat hou je bij dus bijv. Naam – adres – dienstvak  etc… 
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8. Rondvraag; 
LTZ Koman geeft aan dat hij naar aanleiding van het nieuwe HR Bijlage 1 iemand heeft 
aangemeld voor het Erelidmaatschap. Voorzitter geeft aan dat hij die voordracht zo dadelijk zal 
behandelen.  
Verder geen vragen.  
Voorzitter geeft aan dat hij ook nog een punt heeft en legt aan de ALV voor dat hij en de 
secretaris gezamenlijk Dhr. C.G. Wouters hebben voorgedragen voor het Erelidmaatschap van 
onze vereniging. Hierop wordt de motivatie voor de voordracht opgelezen waarna de vergadering 
wordt gevraagd hierover te stemmen. Vergadering gaat met 11 stemmen voor en 0 stemmen 
tegen akkoord. 
Voorzitter geeft, onder applaus, aan dat bij deze Dhr. C.G. Wouters is benoemd tot Erelid van de 
Vereniging FLO Marine Verbindingsdienst.  
 
Voorzitter geeft daarna aan dat er een voordracht tot Erelidmaatschap is binnengekomen van LTZ 
Koman voor Dhr. A. Kreukniet. De motivatie voor deze voordracht wordt voorgelezen waarna de 
vergadering wederom gevraagd wordt ook hierover te stemmen. Vergadering gaat opnieuw met 
11 stemmen voor en 0 stemmen tegen akkoord.  
Voorzitter geeft onder applaus aan dat bij deze Dhr. A. Kreukniet is benoemd tot Erelid van de 
Vereniging FLO Marine Verbindingsdienst. Uitreiking van de Certificaten zal gebeuren op de 
eerstvolgende FLO-Reünie in November. 
 
De vereniging kent nu 4 Ereleden te weten : Dhr. D.C. Doornick, Dhr. J. van der Laan,  
Dhr. C.G. Wouters en Dhr. A. Kreukniet. 

 
9. Sluiting vergadering. 

Voorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid op deze ALV en sluit de vergadering. 
De aanwezigen worden uitgenodigd verder deel te nemen aan de FLO-Party.  
 
 
 
 
Opgemaakt dd 23-04-2018; 
 
Vastgelegd dd  
 
 
 

 
 
A. Kreukniet     J. Kuijt   
Secretaris     Voorzitter 

 
 
 


