
Privacy statement van Amateurbierbrouwersgilde Triple-W 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden 

verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen 

liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw 

rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De 

privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom 

raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

1. Over wie gaat deze privacy statement? 

Deze privacy statement heeft betrekking op de amateurbierbrouwersgilde Triple-W. 

Amateurbierbrouwersgilde Triple-W is een vereniging zonder commercieel doel. De gegevens die 

amateurbierbrouwersgilde Triple-W van jou krijgt, worden alleen gebruikt om de vereniging 

administratief en sociaal te kunnen laten functioneren.  

2. Welke gegevens van de leden worden vastgelegd en waarvoor worden ze gebruikt? 

Amateurbierbrouwersgilde Triple-W moet zijn administratie kunnen voeren. Dat wil zeggen, wie is er 

lid of wie wil er bij amateurbierbrouwersgilde Triple-W komen.  

Voor lidmaatschapsgeld: wij hebben de naam en het bankrekeningnummer nodig met de naam op 

wie die bankrekening geregistreerd staat. Voor het sturen van de betalingsmededeling, -herinnering 

en -aanmaning van het lidmaatschapsgeld hebben we ook jouw actuele emailadres nodig. 

Ook voor het oproepen van leden voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) is het nodig dat 

amateurbierbrouwersgilde Triple-W contact met je kan opnemen als je lid bent. Daarvoor is ook 

minstens je naam en een actueel emailadres nodig. Voor mededelingen over de ALV of verplichte 

mededelingen van of over het bestuurszaken zijn we zelfs verplicht jouw emailadres te gebruiken. 

Deze gegevens zijn daarom verplicht voor elk lid om in te vullen anders kan 

amateurbierbrouwersgilde Triple-W niet voldoen aan de eisen van een goede administratie. 

Daarnaast heeft amateurbierbrouwersgilde Triple-W jouw gegevens nodig voor de nieuwsbrief en 

andere mededelingen van de verenigging. Dat is optioneel, dat wil zeggen, je kan aangeven dat je 

geen nieuwsbrief of mededeling wilt ontvangen.  

Wat wij niet vastleggen, zijn gegevens over jou gesteldheid, voorkomen of persoonsbeschrijvingen 

of –kenmerken en ook geen foto’s of wat voor afbeeldingen dan ook waarop jij herkenbaar bent, 

tenzij je daar expliciet toestemming voor geeft. Foto’s die gemaakt zijn in openbare ruimtes vallen 

daar in principe ook onder tenzij je daar expliciet geen bezwaar tegen maakt. 

Doe je mee aan activiteiten dan worden jouw gegevens alleen vastgelegd als dat een noodzakelijk is. 

Bijvoorbeeld: als je een brouwpakket besteld, dan wordt dat vastgelegd met jouw naam gekoppeld 

aan jouw betaling voor dat pakket. Als het brouwpakket is betaald en het is aan jou gegeven dan 

worden die gegevens na één jaar gewist. Dat geldt dus ook als je meegaat op een trip naar een 

brouwerij of dat je meedoet aan het brouwen in een brouwerij.  



Als we jouw gegevens langer willen bewaren, dan wordt dat duidelijk bij inschrijving bekend gemaakt 

en kan je zelf beslissen of dat reden voor jou is om niet mee te doen aan die activiteit. 

Amateurbierbrouwersgilde Triple-W levert nooit jouw gegevens aan andere partijen! 

3. Verantwoordelijkheid van de juistheid van jouw gegevens 

Als je uit de vorige paragraaf begrijpt waarvoor wij jouw gegevens nodig hebben, betekent dat ook 

dat je zelf verantwoordelijk bent om die gegevens actueel te houden. Met andere woorden: heb je 

een ander IBAN Bankrekeningnummer of gebruik je een ander emailadres, dan moet je dat zelf 

corrigeren en aan de secretaris en/of penningmeester doorgeven. Doe je dat niet, dan vervalt 

automatisch je lidmaatschap na het laatst betaalde jaar. Amateurbierbrouwersgilde Triple-W mag die 

gegevens niet voor jou veranderen.  

4. Waar bewaart amateurbierbrouwersgilde Triple-W de gegevens? 

Amateurbierbrouwersgilde Triple-W bewaart de gegevens op een plek die aan de eisen van de AVG 

voldoet bij Congressus. Zij verzorgen ook de backup van de website. Daar kan je een verklaring 

downloaden over de wijze waarop met de gegevens wordt omgegaan. Amateurbierbrouwersgilde 

Triple-W bewaart geen gegevens op andere plekken.  

5. Wat doet amateurbierbrouwersgilde Triple-W met de oude gegevens? 

Het onderstaande klinkt wat ingewikkeld maar er worden hier en daar nog rechtszaken gehouden 

over deze gegevens en het is nog niet helemaal duidelijk wat er wel en niet bewaard mag en moet 

worden. Uiteindelijk zullen alle gegevens vernietigd worden behalve de gegevens die behouden 

moeten worden volgens de wet en volgens jurisprudentie. 

Daarom zullen de oude gegevens van oud-leden die geen expliciete toestemming hebben gegeven 

voor het vastleggen van hun gegevens, bewaard worden in een gesloten archief op een plek die niet 

bereikbaar is (USB-Stick). Die gegevens zullen voor geen enkel doel geraadpleegd of gebruikt worden 

dan alleen als de betrokken persoon uit die gegevens daar expliciet toestemming voor geeft.  

6. Amateurbierbrouwersgilde Triple-W volgt de privacywetgeving en AVG 

De privacywet en de AVG zijn duidelijk waarvoor Amateurbierbrouwersgilde Triple-W gegevens van 

haar leden mag gebruiken en je kan de wetgeving op het internet vinden. Amateurbierbrouwersgilde 

Triple-W gaat niet regels overschrijven waaraan iedereen moet voldoen en beperkt zich in haar 

privacy statement tot het toelichten van voor Amateurbierbrouwersgilde Triple-W toevoegingen die 

noodzakelijk zijn. 

Voor vragen en opmerkingen kan je de secretaris van Amateurbierbrouwersgilde Triple-W benaderen 

op het emailadres: secretaris@triple-w.org 
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