
 

Stichting Vrienden van Museum Kranenburgh, Postbus 101, 1860 AC Bergen NH, 

Secretariaat: secretaris@vriendenkranenburgh.nl  

Ik wil/wij willen Vriend(en) van Museum Kranenburgh worden: 

 Vriend(één persoon), € 35, - per kalenderjaar; 

 Vriend-plus(twee personen), € 60, - per kalenderjaar; 

 Vriend voor het leven (één of twee personen), éénmalige bijdrage € 600, - ; 

 Ik geef een extra gift van € ……………. Bovenop de basisgift. 

Gegevens: 

Aanhef Dhr./Mw./Dhr. & Mw./Andere aanhef: 

Voorletters en  achternaam   

Straat en huisnummer   

Postcode Woonplaats   

Telefoonnummer   

Mobiele telefoon   

E-mailadres   

 Geef hieronder aan hoe u uw naam(zonder aanhef) op uw Vriendenpas wilt hebben: 

Vriend 1(uzelf)   

Bij Vriend-plus of Vriend voor het leven de naam van: 

Vriend 2(uw mede-vriend)   

Desgewenst mag u uzelf als tweede persoon opgeven als u gekozen heeft voor de optie Vriend-plus of Vriend voor het 

leven. U ontvangt dan twee pasjes op dezelfde naam. 

Machtiging automatische incasso: 

Een incasso machtiging is voor ons de meest eenvoudige manier om uw bijdrage te innen. U kunt ons machtigen door 

hieronder het banknummer in te vullen waarvan wij mogen incasseren. 

IBAN   

Ten name van   

 

Wijze van betalen: 

Jaarlijks ontvangt u van ons een factuur. Als u over een mailadres beschikt via de mail en anders via de post. Als u ons 

gemachtigd heeft bevat deze factuur bij benadering de incasso datum en anders het verzoek voor een bepaalde 

datum te hebben voldaan. 

Ondertekening: 

Plaats en datum   

Handtekening   

Dit formulier geheel ingevuld en ondertekend(eventueel aangevuld met het SEPA formulier) opzenden naar 

bovengenoemd adres. Met uw handtekening geeft u bovendien aan kennis te hebben genomen van het privacy 

regelement van de Stichting en daarmee in te stemmen(zie de volgende pagina’s). Opzegging van uw 

donateurschap dient te geschieden voor het einde van een kalenderjaar. 

mailto:secretaris@vriendenkranenburgh.nl


Beleid inzake de bescherming van data zoals bedoeld in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van de Stichting Vrienden van Museum Kranenburgh 
 
1. Begripsbepalingen 

 
De Stichting   De Stichting Vrienden van Museum Kranenburgh; 
persoonsgegevens  alle vastgelegde informatie ter identificatie van een persoon; 
het Bestuur   het bestuur van de Stichting; 
de administratie   het geheel van werkzaamheden van de daartoe aangewezen 

functionarissen van de Stichting; 
de Statuten   de Statuten van de Stichting; 
vriend(en)   de donateurs van de Stichting; 
de vrienden administratie  de administratie van persoonsgegevens van de vrienden; 
de website   de website www.vriendenkranenburgh.nl 
 

2. Doeleinden van de gegevensverwerking 
 

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn: 
 

1. activiteiten, die – gelet op de doelstelling van de Stichting – gebruikelijk zijn; 
2. andere dan de hierboven bedoelde gebruikelijke activiteiten, als die door de het bestuur zijn goedgekeurd; 
3. het verzenden van informatie aan de vrienden; 
4. het bekend maken van informatie over vrienden en activiteiten van de Stichting na instemming van het 

bestuur, op de website; 
5. foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de Stichting; 
6. het berekenen, vastleggen en innen van donaties en giften (inclusief het in handen van derden stellen van 

vorderingen); 
7. De Stichting houdt er geen archief op na van  vrienden die hun donateurschap hebben beëindigd. 

 

3. De verwerkte gegevens 
 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in de administratie: 
 

1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, soort donateur, in 
geval van automatische incasso het banknummer; 

2. telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het emailadres); 
3. een administratienummer, dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens; 
4. gegevens die betrekking hebben op het donateurschap; hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van 

dat donateurschap (bijvoorbeeld de datum van aanvang daarvan) en het soort donateurschap;  
5. de functie binnen de Stichting en de deelname aan de activiteiten van de Stichting (bijvoorbeeld de 

beschikbaarheid voor die activiteiten); 
6. gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en giften. 

 
 

4. Ontvangers van de gegevens 
 
De persoonsgegevens mogen alleen worden verstrekt aan: 
 

1. Vrienden; 
2. degenen, inclusief derden, die belast zijn met de hierboven onder art. 2 opgesomde werkzaamheden of  

leiding geven aan de hierboven onder art. 2 opgesomde werkzaamheden of noodzakelijk zijn betrokken bij 
de hierboven onder art. 2 opgesomde werkzaamheden; 

3. anderen, indien de vriend zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking; 
4. of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de Stichting of; 
5. de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden; 
6. Voorwaarde hierbij is dat de Stichting ervoor zorgt dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke 

doeleinden verder worden verwerkt. 
 

5. De website 
 
1. Persoonsgegevens op de website worden slechts verstrekt aan de leden, aan degenen, waaronder begrepen 

derden, die belast zijn met of leiding geven aan de onder 2. bedoelde activiteiten of die daarbij 
noodzakelijkerwijs zijn betrokken, voor zover zij daartoe door het bestuur zijn geautoriseerd; 

2. Het bestuur draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de website, alsmede voor een afdoende 
bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door zoekmachines; 

http://www.vriendenkranenburgh.nl/


3. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke 
vertegenwoordiger daarom verzoekt. 

 
 

6. Het beëindigen van het gebruik van de persoonsgegevens 
 

Het gebruik van de persoonsgegevens kan door de vriend worden stopgezet door opzegging van het 
donateurschap aan de Stichting. 

 
7. Bezwaren 
 
Indien een lid bezwaar heeft tegen de wijze waarop de Stichting van zijn persoonsgegevens gebruik maakt, kan hij 
zijn bezwaar aanhangig maken bij het Bestuur. 

 
8. Inzage, correctie en vergetelheid 
 

1.  Ieder lid heeft het recht op inzage van zijn persoonsgegevens. Hij dient daartoe schriftelijk een verzoek in bij 
het bestuur, dat daarop binnen vier weken beslist; 

2.  Ieder lid kan het bestuur verzoeken zijn verwerkte persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te 
verwijderen of af te schermen, indien deze feitelijk onjuist zijn voor het doel of indien de doeleinden van de 
verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel deze anderszins in strijd met een wettelijk 
voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Hij dient daartoe een 
schriftelijk verzoek in bij het bestuur dat binnen vier weken na ontvangst van het verzoek hem schriftelijk 
mededeelt of, dan wel in hoeverre, aan het verzoek wordt voldaan. Een weigering wordt met redenen 
omkleed. 

 
9. Toegestane bewaartermijn 
 
De persoonsgegevens van oud-leden en van degenen die zijn opgenomen in het relatieregister worden 
binnen twee maanden nadat het lidmaatschap is beëindigd uit de administratie verwijderd. 

 

10. Kennisgeving van het beleid inzake gegevensbescherming 
 
Door middel van invulling van en het plaatsen van de handtekening op het formulier Aanvraag voor 
Donateurschap verklaart de kandidaat kennis te hebben genomen van het hem of haar ter inzage gegeven beleid van 
de Stichting inzake gegevensbescherming en ermee akkoord te gaan. Deze regelgeving kan worden opgevraagd bij 
het secretariaat en wordt zo mogelijk 
geplaatst op de ledenpagina’s van de website. 
 
Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Vrienden van Museum Kranenburgh 
Bergen 20 februari 2019 
Het Bestuur 
 


