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1. Inleiding
De Vereniging ter bevordering van Voortgezet Vrijeschoolonderwijs in Zeeland (VVVZ)
vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die zij
verzamelt. De VVVZ wil met dit beleidsdocument laten zien op welke wijze zij zich houdt
aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (de AVG). De AVG regelt vanaf 25
mei 2018 de bescherming van persoonsgegevens en is een Europese wet. Hij is ook wel
bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
In dit privacy beleid staat beschreven welke persoonsgegevens de VVVZ van u verzamelt
en met welk doel. Ook staat erin hoe de VVVZ persoonsgegevens en gegevensbestanden
registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen,
veranderen, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het
privacy beleid omvat zowel de digitale als de papieren systemen waarin
persoonsgegevens voorkomen.
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2. Doelstelling en missie VVVZ
De Vereniging ter bevordering van Voortgezet Vrijeschoolonderwijs in Zeeland (VVVZ) is
opgericht als een (ouder)initiatiefgroep om te komen tot voortgezet vrijeschoolonderwijs
in Zeeland.
Volgens de statuten is het doel van de vereniging:
a. het realiseren en in stand houden van een afdeling voor voortgezet
vrijeschoolonderwijs in de provincie Zeeland binnen de Christelijke
Scholengemeenschap Walcheren (CSW) op de locatie CSW Bestevaêr te
Vlissingen;
b. het bewaken van de identiteit van de afdeling en het toezien op het op juiste wijze
besteden van de ouderbijdrage opgebracht door de ouders/verzorgers van de
binnen de afdeling onderwijs volgende leerlingen.
De VVVZ probeert deze doelen onder meer te bereiken door:
- het bieden van ondersteuning aan de ontwikkeling en uitvoering van genoemd
onderwijs;
- het houden van toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van het genoemd
onderwijs;
- het toezicht houden op de besteding van de ouderbijdrage, opgebracht door de
ouders/verzorgers van de binnen de afdeling onderwijs volgende
leerlingen;
- het vaststellen en innen van lidmaatschapsgelden, schenkingen en donaties en
het besteden van deze gelden ter realisatie van de doelstelling van de vereniging.

De missie van de VVZ is het stichten en borgen van vitaal en
eigentijds voortgezet onderwijs in Zeeland, gebaseerd op een
antroposofisch mensbeeld, met een kleinschalig en herkenbaar
eigen karakter.

De VVVZ bewaakt zo gezegd de cultuur van de afdeling vrijeschool onderwijs op CSW
Bestevaêr.
Dit doet zij vooral vanuit vier pijlers:
1. De VVVZ is de oudervereniging van ouders/verzorgers van leerlingen op de
afdeling vrijeschool onderwijs CSW Bestevaêr;
2. De VVVZ zoekt afstemming met CSW; zij adviseert en evalueert;
3. De VVVZ is het portaal naar de landelijke Vereniging van Vrijescholen; hiervoor
draagt de VVVZ de contributie af;
4. De VVVZ wisselt uit met de mentoren van de afdeling.

Pagina 4 van 10

3. Leden, donateurs en supporters van de VVVZ
De VVVZ is in eerste instantie een oudervereniging. Dit betekent dat aan alle ouders of
verzorgers van leerlingen van de afdeling vrijeschoolonderwijs op CSW Bestevaêr
gevraagd wordt om lid te worden van de VVVZ. Alleen zo kan de VVVZ haar
betalingsverplichtingen aan de Landelijke Vereniging Vrijescholen voldoen en haar andere
taken uitoefenen. Naast leden kent de VVVZ supporters en donateurs.
Supporters zijn personen die zich betrokken voelen bij de doelstelling van de vereniging
en graag geïnformeerd willen worden over de activiteiten van de vereniging. Zij betalen
echter geen contributie, zijn geen lid van de vereniging en worden niet uitgenodigd voor
de Algemene Ledenvergadering. Supporters kunnen zich aanmelden via de website van
de VVVZ (http://vrijeschool.nu/). Hier vullen zij het digitale contactformulier in
(http://vrijeschool.nu/lid-worden). Onderaan de pagina staat een link naar de
privacyverklaring van VVVZ.
Donateurs zijn personen, bedrijven of instanties die periodiek een gift aan de vereniging
doneren. De donateurs zijn geen lid van de vereniging en worden niet uitgenodigd voor
de Algemene Ledenvergadering. Donateurs kunnen zich aanmelden via de website van
de VVVZ (http://vrijeschool.nu/). Hier vullen zij het digitale contactformulier in
(http://vrijeschool.nu/lid-worden). Onderaan de pagina staat een link naar de
privacyverklaring van VVVZ.
Voor leden is de procedure als volgt:
Ouders/verzorgers die hun kind aangemeld hebben voor de afdeling vrijeschoolonderwijs
krijgen schriftelijke informatie over het lidmaatschap van de VVVZ. In dit schrijven
worden ouders/verzorgers geïnformeerd over de doelen van de VVVZ en de wijze waarop
er met hun persoonsgegevens wordt omgegaan, conform de AVG. Deze informatie wordt
door CSW Bestevaêr verstuurd op verzoek van de VVVZ. De VVVZ beschikt immers nog
niet over (persoons)gegevens van de ouders/verzorgers van de (toekomstige) leerlingen.
Tijdens de definitieve inschrijving op de website van CSW Bestevaêr wordt
ouders/verzorgers gevraagd een vakje aan te vinken om aan te geven dat zij lid willen
worden van de VVVZ. Hierbij wordt nogmaals het belang van het lidmaatschap
onderstreept. Ook wordt verwezen naar de privacyverklaring van de VVVZ via een
externe link. Er wordt vermeld dat met het aankruisen van het vakje toestemming wordt
gegeven aan de VVVZ voor het verwerken van persoonsgegevens.
Ouders/verzorgers moeten zelf, actief, dit keuzevakje aanvinken.
Nadat de inschrijving van de leerling definitief is geworden, krijgt de VVVZ de
persoonsgegevens van CSW Bestevaêr, van de ouders/verzorgers die lid zijn geworden
van de vereniging.
De VVVZ stuurt deze ouders/verzorgers binnen een maand na de inschrijving een
bevestiging van het lidmaatschap met daarbij informatie over welke gegevens zijn
verwerkt en voor welke doelen. Tevens worden ouders/verzorgers geïnformeerd over het
verwijderen van de gegevens na het opzeggen van het lidmaatschap. Deze informatie is
gelijk aan de informatie die eerder via CSW verstrekt is aan ouders/verzorgers.
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De VVVZ beschikt alleen over gegevens van – meerderjarige – ouders/verzorgers.
Namen of andere gegevens van leerlingen zijn niet bekend bij de VVVZ en worden door
CSW Bestevaêr niet verstrekt aan de VVVZ.

Belangstellenden, die geen ouder/verzorger zijn van een kind op de afdeling
vrijeschoolonderwijs van CSW Bestevaêr, kunnen zich via de website van de VVVZ
(http://vrijeschool.nu/) aanmelden als lid. Hiervoor vullen zij het digitale contactformulier
in (http://vrijeschool.nu/lid-worden). Onderaan de pagina staat een link naar de
privacyverklaring van VVVZ.
Alle leden die de contributie hebben voldaan, worden uitgenodigd voor de Algemene
Ledenvergadering (ALV). Zij hebben stemrecht tijdens de ALV die minimaal éénmaal per
kalenderjaar wordt gehouden.
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4. Verwerking persoonsgegevens
4.1 Grondslag
De VVVZ verwerkt persoonsgegevens om aan haar doelstellingen te kunnen voldoen. Zij
verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van haar leden, donateurs en supporters
volgens de toestemmingsgrondslag van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Dit betekent dat de VVVZ haar aspirant leden voor het aangaan van het lidmaatschap
informeert over welke persoonsgegevens zij verwerkt en met welk doel.
Van leden, donateurs en supporters worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• voor- en achternaam
• adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
• telefoonnummer
• e-mailadres
4.2 De gegevensbeheerders van de VVVZ
De persoonsgegevens worden (digitaal) beheerd door de secretaris van de VVVZ of één
speciaal daartoe aangewezen ander bestuurslid van de VVVZ en de penningmeester van
de vereniging. De secretaris (of diens vervanger) en de penningmeester zijn de enige
twee bestuursleden die over de persoonsgegevens beschikken. Dat betekent dat de
secretaris verantwoordelijk is voor het verzenden van alle informatie, inclusief de
(digitale) nieuwsbrieven naar de leden, donateurs en supporters. De penningmeester
verzorgt de financiële ledenadministratie.
De beheerders van de gegevens (de secretaris en de penningmeester) dragen er zorg
voor dat hij of zij voldoende op de hoogte zijn van de AVG om de persoonsgegevens
volgens de wet te kunnen beheren. De beheerders zijn zich ervan bewust dat zij omgaan
met ‘gevoelige’ informatie en zullen zich dus niet tegen anderen uitlaten over de
persoonsgegevens van de leden, donateurs of supporters.
4.3 Doelen verwerken persoonsgegevens
De VVVZ verwerkt de persoongegevens voor de volgende doelen:
• Het bijhouden van de ledenadministratie
• Het verzenden van de nieuwsbrief
• Het informeren van de leden, donateurs en supporters over de Algemene
Ledenvergadering en andere belangrijke onderwerpen
• Het incidenteel uitvoeren van een enquête
4.4 Termijn voor het bewaren van persoonsgegevens
De VVVZ bewaart de persoonsgegevens tot een half jaar nadat het lidmaatschap is
geëindigd of de donateur of supporter te kennen heeft gegeven zijn of haar
betrokkenhheid bij de VVVZ te willen beëindigen.
Het lidmaatschap van ouders met een kind op de afdeling vrijeschoolonderwijs CSW
Bestevaer eindigt op het moment dat het kind geen onderwijs meer volgt op de afdeling
vrijeschoolonderwijs, of op het moment dat ouders aangeven het lidmaatschap te willen
beëindigen. Hierbij worden de statuten gevolgd.
De VVVZ hanteert de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
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-

Voor- en achternaam

6 maanden na beëindiging lidmaatschap

-

Geslacht

6 maanden na beëindiging lidmaatschap

-

Adresgegevens

6 maanden na beëindiging lidmaatschap

-

Telefoonnummer

6 maanden na beëindiging lidmaatschap

-

E-mailadres

6 maanden na beëindiging lidmaatschap

Deze bewaartermijn wordt gehanteerd om de afhandeling van eventuele verplichtingen
over en weer mogelijk te maken. Ook kunnen oud-leden in deze periode nog benaderd
worden ten behoeve van een (evaluerende) enquête.
4.5 Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens en intrekken toestemming
Leden kunnen altijd een verzoek bij de secretaris van de VVVZ indienen om hun
persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te laten verwijderen.
De secretaris, of het bestuurslid dat belast is met de ledenadministratie, zal zo spoedig
mogelijk aan dit verzoek voldoen, in ieder geval binnen 4 weken.
Dit verzoek kan ingediend worden via het e-mailadres info@vrijeschool.nu of via het
rechtstreekse e-mail adres van de secretaris.
Daarnaast kunnen leden via de secretaris aangeven dat zij hun toestemming voor het
verwerken van hun persoonsgegevens intrekken of dat zij bezwaar maken tegen de
verwerking van (een deel van) hun persoonsgegevens door de VVVZ. In dat geval zal het
bestuur van de VVVZ beslissen of en hoe het lidmaatschap voortgezet kan worden als de
vereniging niet (meer) over de noodzakelijke gegevens kan beschikken om contributie te
heffen en informatie te verstrekken.
De secretaris geeft de wijzigingen door aan de penningmeester zodat ook hier de
gegevens worden aangepast dan wel verwijderd.
4.6 Delen van persoonsgegevens
De VVVZ deelt de persoonsgegevens van haar leden, donateurs en supporters niet met
anderen (derden). Ook de CWS heeft geen inzage in de gegevens van de vereniging.
Alleen indien er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens te delen, zal de VVVZ
hier gehoor aan geven en de leden, donateurs en supporters hiervan schriftelijk op de
hoogte stellen.
4.7 Beveiligen van persoonsgegevens
De penningmeester en secretaris van de VVVZ (of diens vervanger) beveiligen de
persoonsgegevens van de leden, donateurs en supporters door deze digitaal op te slaan
op een computer die beveiligd is met een wachtwoord en voldoet aan de dan geldende
beschermingseisen tegen virussen, malware en hacken. De secretaris en penningmeester
geven de persoonsgegevens niet door aan de andere bestuursleden of aan anderen,
tenzij hiervoor een wettelijke verplichting geldt.
Van het ledenbestand wordt door de secretaris en penningmeester maximaal 1 back-up
gemaakt op een externe gegevensdrager. Deze gegevensdrager wordt in een afgesloten
kast of een kluis bewaard. Op het moment dat de persoonsgegevens van de (oud-)leden
worden verwijderd op de computer, na het verstrijken van de bewaartermijn, worden zij
ook uit de back-up verwijderd.
Bij een ingewilligd verzoek tot aanpassing of verwijdering van gegevens door een lid,
donateur of supporter, worden zowel de gegevens in het computerbestand als in de
back-up (externe gegevensdrager) aangepast dan wel permanent verwijderd. De VVVZ
maakt geen gebruik van een papieren gegevensbestand.
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4.8 Datalekken
Een datalek ontstaat op het moment dat er persoonsgegevens uit de beveiligde
omgeving verdwijnen, bijvoorbeeld door diefstal van de computer of externe
gegevensdrager of inbraak in de computer bestanden. Mocht zich een dergelijk datalek
voordoen bij de secretaris of penningmeester (of het bestuurslid dat belast is met de
gegevensverwerking) dan stelt hij of zij hier zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen
72 uur na het ontdekken van het datalek, de overige bestuursleden op de hoogte. De
secretaris (of het bestuurslid dat belast is met de gegevensverwerking) onderzoekt
samen met de voorzitter van de vereniging wat er gelekt is en wat de (mogelijke)
gevolgen zijn voor de personen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn.
Het bestuur informeert vervolgens de leden, donateurs en supporters over het datalek en
de mogelijke gevolgen hiervan. Ook zal de vestigingsdirecteur van CSW Bestevaêr
geïnformeerd worden.
Omdat de nadelige gevolgen van een datalek niet groot zullen zijn, de VVVZ verwerkt
immers geen gevoelige persoonsgegevens, is melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens
niet nodig. Wel moet de gebeurtenis geregistreerd worden door de VVVZ. En moet
natuurlijk geprobeerd worden in de toekomst een dergelijk datalek te voorkomen.

5. Gegevens op de website www.vrijeschool.nu
De VVVZ heeft de website www.vrijeschool.nu in haar beheer. Het technisch beheer en
contentmanagement is gedelegeerd aan De Jong One Webdesign. De website beschikt
over het vereiste SSL-certificaat en een Cookiemelding: “Deze website gebruikt cookies
voor de goede werking van de website op het gebied van authenticatie, navigatie en
andere functies. Door onze website te gebruiken, verklaart u zichzelf akkoord met het
plaatsen van deze cookies op uw computer, tablet of telefoon”. De website gebruikt
alleen functionele cookies en plaatst geen trackingcookies. Op de website staat een link
naar de privacyverklaring van de VVVZ.
Bezoekers van de website kunnen een contactformulier invullen en versturen als zij zich
aan willen melden als lid, donateur of supporter. Met dit formulier worden de
persoonsgegevens verzameld die nodig zijn voor de doelen van de vereniging:
•
voor- en achternaam
• adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
• telefoonnummer
• e-mailadres
Deze gegevens komen binnen bij de secretaris via zijn/haar gekoppelde e-mailadres. De
secretaris (of diens vervanger) verwerkt de persoonsgegevens volgens de in dit
document gestelde richtlijnen en doelen.
De website informeert belangstellenden over de afdeling vrijeschoolonderwijs CSW
Bestevaêr. Voor een goede impressie van de afdeling staan er foto’s op de website.
Als er foto’s op de website staan van leerlingen wordt aan de ouders/verzorgers
schriftelijk om toestemming gevraagd om deze foto te publiceren. Deze toestemming is:
a. specifiek voor een bepaalde foto
b. specifiek voor het doel (publicatie op de website)
c. op elk moment in te trekken
De VVVZ zal echter zo veel mogelijk proberen foto’s waarop herkenbare personen staan
afgebeeld, te vermijden op haar website.
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6. Geen data protection impact assessment (DPIA)
Met een data protection impact assessment (DPIA) wordt in beeld gebracht wat de
gevolgen zijn van het verzamelen van persoonsgegevens voor de personen zelf. Dit is
afhankelijk van wat met de gegevens gedaan wordt. De VVVZ verzamelt alleen gegevens
om contact te kunnen leggen met haar leden, supporters en donateurs. De gegevens
worden niet doorgegeven aan anderen en de gegevens zijn niet van gevoelige aard. De
effecten van het verzamelen van deze gegevens zijn dus erg gering.
Omdat de gegevensverwerking geen hoog risico oplevert voor de personen waarvan de
gegevens zijn verwerkt, hoeft de VVVZ geen DPIA uit te voeren.

7. Slotverklaring
Dit gegevensverwerkingsbeleidsdocument is opgesteld in het kader van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de VVVZ.
Het is geen juridisch document maar geeft aan hoe de VVVZ omgaat met de
persoonsgegevens van haar leden, donateurs en supporters. Dit wil zij zorgvuldig en
volgens de wet doen. Daar waar de statuten van de VVVZ en dit gegevensverwerkingsbeleidsdocument botsen met elkaar, geldt het gegevensverwerkingsbeleidsdocument,
voor zo ver dit voortvloeit uit de wet.
Het gegevensverwerkingsbeleidsdocument is vastgesteld door het bestuur van de VVVZ
en ter informatie voorgelegd aan de vestigingsdirecteur van CSW Bestevaêr en de
directeur-bestuurder van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren.
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