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Er is veel te doen over privacy; de vraag daarbij is 
welke gegevens over ons bekend zijn en wat 
daarmee wordt gedaan. Ook binnen onze gemeente 
zijn gegevens vastgelegd van leden en vrienden en daarvoor gelden de 
privacy-wetten ook. In de vorige uitgaven van de Brug kon u al meer 
lezen over privacy en wat dit voor onze gemeente betekent. 
De nieuwe regels van de AVG gelden niet alleen voor alle bedrijven en 
uitgevers, maar ook voor verenigingen en kerken. Het maakt geen 
verschil of gegevens in een computer staan of dat ze in een kaartenbak 
of ledenboek worden bijgehouden: iedereen die een ‘database’ heeft 
met persoonsgegevens heeft met de nieuwe wetten te maken. 
Elke organisatie moet ook een aanspreekpunt hebben voor privacy-
zaken; in bedrijven noemen ze dat de ‘data-protection-officer’.Dat is 
degene die let op het toepassen van regels rond gegevensbescherming. 
In onze gemeente vervult de secretaris die rol, omdat die ook de leden-
administratie beheert. Maar het hele bestuur is er ook bij betrokken. 
De penningmeester van de gemeente beheert de financiën en heeft dus 
zicht op alle giften en bijdragen. Daarbij speelt vertrouwelijkheid een 
grote rol, maar die gegevens moeten toch wel volledig worden 
vastgelegd. Dat zijn we nl. verplicht als ANBI-erkende instelling, zodat 
giften en bijdragen aan onze gemeente fiscaal aftrekbaar zijn. 
De voorganger en de bestuursleden zijn ook betrokken bij pastoraat in 
de gemeente en daarbij gaat het om hele vertrouwelijk zaken. Maar als 
er zorgen of ziekte zijn, dan willen we dat ook graag met de gemeente 
delen om elkaar daarin te kunnen steunen. 
Het is wel eens een moeilijke afweging, wat je wel of niet aan elkaar 
kunt doorgeven. De een is daar meer open in dan een ander; en dat 
mag ieder ook voor zichzelf weten. U kunt zelf aangeven of u het goed 
vindt, dat het verhaal over uw situatie met de gemeente wordt gedeeld. 
Dat hangt er natuurlijk vanaf: bij een griepje of gebroken pols is het niet 
zo moeilijk, maar in andere gevallen vindt u dat misschien wel. 
Daarom worden sommige mededelingen soms niet doorgegeven of  
alleen in algemene termen “dat er onderzoeken lopen en zorgen zijn”. 
Op die manier proberen we daarbij goed om te gaan met privacy. 
De nieuwe privacy-wetgeving is veelomvattend. In de Brug leest u meer 

over dit onderwerp; op onze website kunt u alle 
publicaties over ‘Privacy’ terugvinden. Als u vragen of 
reacties hebt, dan kunt u terecht bij de secretaris van 
de gemeente: die kan u er meer over vertellen. 
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