
 
 
Het bestuur van Heemkundekring Myerle nodigt haar leden uit voor de 

Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 maart 2019 

 
Locatie 
 
D’n Intheek (Bibliotheek Dommeldal), Dorpsstraat 113 in Mierlo (t.o. het Oude Raadhuis).  

Ontvangst met koffie/thee + vlaai vanaf 19.30 uur. 

Aanvang vergadering 20.00 uur. 

 
 

Agenda 
 

 1.  Opening door de voorzitter. 

2. Vaststellen van de notulen van de ledenjaarvergadering d.d. 15 maart 2018 

                                                     klik voor de notulen. 

3. Bespreking jaarverslag van de secretaris       klik voor het verslag. 

4. Bespreking financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 door de penningmeester 

                                                           klik voor de beknopte jaarrekening. 

5. Verslag van kascommissieleden: Joop v.d. Westerlo en Jan Swinkels 

6. Benoeming kascommissie: Joop v.d. Westerlo is aftredend. 

7. Bestuursverkiezing: 

  Aftredend en niet herkiesbaar: Rinie Weijts,  
Aftredend en herkiesbaar: Annie Berkers-Romonesco, 
Aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter Theo de Groof, 
Als nieuwe voorzitter wordt door het bestuur voorgesteld: Hans Klink, 
Als kandidaat voor het bestuur heeft zich aangemeld: Eveline v.d. Linden 

8. Vaststelling Privacyverklaring (AVG) HKMyerle (zie bijlage) 

9. Mededelingen. 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting door de voorzitter. 

 
 
Aansluitend aan de ALV blijven we in dezelfde locatie waar wij verder kunnen “buurten”, en waar u 

ook nog kunt aanschuiven als u niet om 20.00 uur aanwezig kunt zijn. Er zullen weer een drankje en 

versnaperingen worden aangeboden. 

http://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/jaarvergadering/Notulen%20ALV%202018.pdf
http://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/jaarvergadering/Jaarverslag%20HKM%202018.pdf
http://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/jaarvergadering/Jaarverslag%20HKM%202018.pdf
http://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/jaarvergadering/publicatie%20jaarrekening%202018.pdf


Bijlage bij agendapunt 8: 

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze 
Europese regels hebben betrekking op de bescherming van 
persoonsgegevens door overheden, bedrijven en 
verenigingen. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde 
privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De 
Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan 
niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: 
General Data Protection Regulation (GDPR). 

De AVG gaat om “beschermen van persoonsgegevens”.  

Doel:  

A zorgen dat de leden weten welke gegevens van hen worden bewaard,  

B hoe deze worden bewaard,  

C waar deze worden bewaard,  

D hoe deze gegevens worden gebruikt, 

E wie toegang tot deze gegevens heeft/krijgt, 

F hoelang deze gegevens worden bewaard, 

G wanneer deze gegevens worden vernietigd.  

Ook voor Heemkundekring Myerle (HKM) geldt de nieuwe regelgeving. Dit houdt in dat bij HKM extra 
aandacht moet worden besteed aan het beheer en verwerken van privacy gevoelige gegevens van 
leden en niet-leden. Hiervoor moest een reglement worden opgesteld en moeten de leden worden 
geïnformeerd. Met de AVG_privacyverklaring wordt hieraan voldaan.  
De leden zijn in 2018 geïnformeerd over de voortgang door middel van de nieuwbrief en op de  
Algemene Ledenvergadering wordt dit document ter goedkeuring worden aangeboden. Het gaat met 
name over het gebruik en beheer van de ledengegevens gegevens, bijvoorbeeld in de 
ledenadministratie, het gebruik van emailadressen voor mailing en nieuwsbrieven, het gebruik van 
gegevens op de website en in de Myerlese Koerier.  Het bestuur gaat er vanuit dat de leden 
tevreden zijn over hoe HKM tot nu toe met hun gegevens is omgegaan. 
 
Om aan de verplichtingen te voldoen is ook een geheimhoudingsverklaring en een 
toestemmingsverklaring samengesteld die aan de ALV wordt voorgelegd ter instemming. De 
geheimhoudingsverklaring wordt gebruikt voor iedereen die binnen HKM werkt met 
persoonsgegevens. De toestemmingsverklaring wordt gebruikt om vast te leggen dat de eigenaar van 
beeldmateriaal instemt met het gebruik ervan binnen HKM en haar externe media, zoals de Koerier, 
bij lezingen en de website. Met deze verklaringen wordt zoveel mogelijk geborgd dat 
persoonsgegevens niet buiten te vereniging komen tenzij met toestemming van de leden. 
 
Voorstel: 
 
De Algemene Ledenvergadering van Heemkundekring Myerle, bijeen op 14 maart 
2019, bekrachtigt het beleid van het bestuur in het kader van de Algemene 
verordening gegevensbescherming zoals dat in deze vergadering is toegelicht.  
Verder stemt zij in met de tekst van de AVG privacyverklaring HKM v 1.0 en geeft 
toestemming voor het gebruik van de AVG geheimhoudingsverklaring HKM v1.0 en de 
AVG toestemmingsverklaring HKM v1.0.  


