
PRIVACYVERKLARING STICHTING DE REGENBOOG 

Wat is de Stichting De Regenboog? 

Het bestuur is van mening dat de kwaliteit van het Bijbels onderwijs in Nederland zienderogen 

achteruit gaat. In ons dunbevolkte Zeeuws-Vlaanderen is het zeker niet beter. Wij geloven echter 

dat de inhoud van veel Bijbelverhalen en de daarop voor een groot deel gebaseerde cultuur in 

ons land van zo’n grote waarde is, dat ook kinderen die niet gelovig worden opgevoed, hier 

tenminste kennis van moeten kunnen nemen. En stelliger nog vinden wij dat kinderen deze 

prachtige, leerzame en waargebeurde verhalen eigenlijk niet onthouden mogen worden. Het is 

van belang dat kinderen gedegen Bijbels onderwijs blijven ontvangen, de Bijbelverhalen op 

school blijven horen en de Christelijke normen en waarden blijven leren. Onze missie is de 

realisering van de geformuleerde doelstelling. Om deze zo goed als mogelijk te bereiken, willen 

wij met name scholen helpen en ondersteunen met het Bijbellezen, het vertellen van de verhalen 

hieruit, het geven van uitleg daarbij, het maken van knutselwerk, het zingen van bijpassende 

liedjes, het organiseren van excursies en alles wat er verder toe kan bijdragen, opdat kinderen op 

een positieve en betrouwbare manier meer over God leren. 

Dit alles op grond van de volgende tekst uit de Bijbel, Psalm 78 vers 3-7 (Nieuwe Bijbel 

Vertaling), waar staat: 

 “Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld, wij willen 

het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen, van de 

roemrijke krachtige daden van de Heer, van de wonderen die Hij heeft gedaan. Hij stelde 

een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij de 

opdracht die aan onze kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij 

die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. Dan 

zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn 

geboden.” 

Getracht wordt de missie en visie in de praktijk te brengen middels het bereiken van de volgende 

doelstelling: Het Bijbels onderwijs op scholen in Zeeuws-Vlaanderen waardevol en aantrekkelijk 

te laten zijn door ondersteunen, stimuleren en actieve betrokkenheid. De Bijbelverhalen en daar 

uit voortkomende Bijbelse normen en waarden op een aansprekende manier brengen ten gunste 

van de komende generaties. Het verrichten van alle verdere handelingen die met de doelstelling 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Het postadres van de Stichting is Turkeijeweg 8, 4515 RL gevestigd te IJzendijke. De Stichting is 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64602893.  

De stichting bestaat per 1 mei 2018 uit 5 bestuursleden en 3 werkgroepleden. 

 

 



Wie is donateur cq. Sympathisant (vanaf nu sympathisant)? 

sympathisant is de persoon die de Stichting een warm hart toedraagt en heeft aangegeven op de 

hoogte te willen gehouden worden van de ontwikkelingen binnen en activiteiten van de stichting 

en die gevraagd dan wel ongevraagd bereid is om de stichting middels giften van funding te 

voorzien. De sympathisant heeft zich op enig moment aangemeld als zodanig en is opgenomen 

in de sypathisantenlijst die de stichting bijhoudt.  

Ik ben geen sympathisant  maar de stichting heeft wel persoonlijke gegevens van mij 

Naast onze sympathisanten verwerken wij ook persoonlijke gegevens van van onze 

bestuursleden en van leerlingen uit groep 8 van basisscholen die in aanmerking wensen te 

komen voor een bijbel. In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan ook van 

toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die wij verwerken voor deze personen. Afwijkende 

bepalingen voor deze personen komen verderop aan de orde. 

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens in de zin van de AVG? 

De stichting verwerkt o.a. persoonsgegevens voor en in opdracht van de sympathisant. Als wij de 

persoonsgegevens alleen verwerken zonder daarbij zelf te bepalen wat er mee gebeurt, dan blijft 

de sympathisant verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. De sympathisant bepaalt dan voor 

welk doel en met welke middelen de persoonsgegevens worden verwerkt. In de meeste andere 

gevallen is de stichting verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de sympathisant. Voor 

zover wij persoonsgegevens laten verwerken via een derde, bijvoorbeeld een 

softwareleverancier, is de derde subverwerker. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

In de meeste gevallen zijn dit privacygevoelige persoonsgegevens. Dit zijn gegevens als: 

 Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht 

 Adres en woonplaats 

 Emailadres en telefoonnumer 

Met bovenstaande gegevens wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. Vertrouwelijkheid en 

geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook voor 

inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. De technische en organisatorische 

beveiliging is hierop afgestemd. 

Wij verwerken geen gegevens over bijvoorbeeld ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging en 

medische informatie.  

 

 

 



Hoe verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op de manier die wij met de sympathisant hebben 

afgesproken. Dit verwerken doen wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de 

uitvoering van het doel van de stichting.  

Sympathisantenlijst 

Deze lijst is alleen in beheer van penningmeester en secretaris en één werkgroeplid. De lijst 

wordt verder niet verspreid binnen het bestuur en wordt ook niet verstrekt aan derden. 

De penningmeester gebruikt de lijst als basis voor het bijhouden van ontvangen giften en vormt 

zo de basis voor het sturen van bedankjes aan hen die giften hebben gegeven. De secretaris dan 

wel een werkgroeplid verzendt de bedankjes naar de sympathisanten en gebruikt derhalve deze 

lijst in het kader van dat doel. Tevens gebruikt hij de sympahtisantenlijst voor het verzenden van 

nieuwsbrieven met daarin vermeld de ontwikkelingen binnen de stichting en een verslag van de 

activiteiten die hebben plaatsgevonden.  

Bij aanmelding van nieuwe sympathisanten zal op het aanmeldformulier verzocht worden om 

toestemming om de NAW gegevens van de sympathisant in de sympathisantenlijst op te nemen 

welke louter wordt bijgehouden voor de hierboven vermelde doeleinden.  

Als een sympathisant geen sympathisant meer wenst te zijn, wordt deze uit de 

sympathisantenlijst verwijderd. De gegevens van oud sympathisanten blijven wel zeven jaar 

bewaard uit oogpunt van de verplichte bewaarfunctie zoals vastgelegd in het Wetboek van 

Koophandel en in de AWR (Algemene Wet Rijksbelastingen) 

 

E-mailadressen sympathisanten 

Mailadressen van de sympathisanten dienen louter voor gebruik om ontwikkelingen binnen en 

activiteiten van de stichting onder de aandacht te brengen  

 

Mailadressen worden uitdrukkelijk niet gebruikt om andere informatie te verstrekken. E-

mailadressen worden niet verstrekt aan derden en worden ook niet verkocht aan derden. 

 

Mailadressen zijn in beheer van de secretaris. Verzending van mailings gebeurt met alle 

sympathisanten in de BCC zodat sympathisanten mailadressen niet beschikbaar krijgen. 

 

Eenmalig zal de secretaris een mail sturen aan alle sympathisanten met toestemming om het 

mailadres te gebruiken voor bovenstaande doeleinden. 

 

Aan nieuwe sympathisanten zal bij aanmelding verzocht worden om toestemming te verlenen om 

gebruik te maken van hun e-mailadres. 

 

Website van de stichting 

De website is onder beheer van de secretaris. Hij kan, middels bestuursbesluit, dit beheer (deels) 

aan een derde uitbesteden, uiteraard onder zijn auspiciën.  

Gegevens over sympathisanten worden niet vermeld op de website. Hooguit worden foto's van 

activiteiten op de webstite gepubliceerd waarbij ervoor wordt gezorgd dat gezichten 

onherkenbaar zijn dan wel, indien deze wel herkenbaar zijn, schriftelijk toestemming gevraagd zal 

worden de foto te publiceren. 



Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens? 

Wij zorgen ervoor dat alleen de secretaris en penningmeester en één werkgroeplid toegang 

hebben tot de persoonsgegevens. De uitzondering hierop zijn eventuele subverwerkers. Wij 

beperken de toegang door onze bestuursleden, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk 

zijn voor hun werkzaamheden. 

Wij kunnen andere verwerkers (subverwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde 

werkzaamheden die voortvloeien uit de doelstelling van de stichting, bijvoorbeeld als deze 

subverwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover wij niet beschikken. 

Als het inschakelen van subverwerkers tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens gaan 

verwerken dan zullen wij die subverwerkers (schriftelijk) dezelfde verplichtingen opleggen. Met 

het aanmelden als sympathisant van de stichting wordt instemming verleend voor het 

inschakelen van eventuele subverwerkers. 

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens 

Voor zover mogelijk voldoen wij aan verzoeken om inzage of wijziging of verwijdering van 

persoonsgegevens. Het verwijderen van persoonsgegevens is een recht vanuit de AVG, maar wij 

hebben te maken met wetgeving ten aanzien van bewaarplicht van gegevens en die wetgeving 

gaat voor. De wettelijke bewaartermijn is 7 jaar. Mocht het voldoen aan verzoeken kosten met 

zich meebrengen voor ons of de subverwerker dan kunnen wij die kosten in rekening brengen. 

Als wij een verzoek krijgen om persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen wij dit 

alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordelen wij 

eerst of wij van mening zijn dat het verzoek bindend is. Als er geen strafrechtelijke of andere 

juridische belemmeringen zijn, dan stellen wij het sympathisant op de hoogte van het verzoek. 

Wij proberen dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor het sympathisant mogelijk is om 

eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de persoonsgegevens in te stellen. Als wij 

het sympathisant op de hoogte mogen stellen dan zullen wij ook met het sympathisant 

overleggen over de wijze waarop en welke gegevens wij ter beschikking zullen stellen. 

Beveiligingsmaatregelen 

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij 

de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de 

verwerking. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te 

mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.  

Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.  

 

 

 



Datalekken 

Eventuele datalekken zullen worden bijgehouden in een register voor datalekken. De secretaris 

houdt dit register bij. 

Zoals de wet vereist zal een eventueel datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, na overleg 

binnen het dagelijks bestuur, door de secretaris gemeld worden bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn 

betrokken. De stichting neemt die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor 

betrokkenen en de stichting te voorkomen.  

Geheimhoudingsplicht 

Wij houden verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers en 

eventuele subverwerkers ook tot geheimhouding. Bestuurs- en werkgroepleden nemen met 

betrekking tot de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens bovendien geheimhouding in acht. 

Aansprakelijkheid 

De sympathisant staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens conform niet 

onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van andere betrokkenen zoals familie of 

bestuursleden. 

De stichting is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de sympathisant niet 

naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. De sympathisant vrijwaart ons ook voor 

aanspraken van derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de 

schade die derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten 

die wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, 

en de kosten van eventuele boetes die aan ons worden opgelegd ten gevolge van het handelen 

van de sympathisant. 

Beëindiging en teruggave/vernietiging persoonsgegevens 

Gezien onze wettelijke bewaarplicht en andere wetgeving kunnen wij over het algemeen niet 

voldoen aan een eventueel verzoek van de sympathisant tot vernietiging of teruggave van de 

persoonsgegevens bij einde van onze opdracht tot dienstverlening. Mocht dit wel mogelijk zijn 

dan zullen wij aan dit verzoek meewerken. 

Aanvullingen en wijzigingen privacyverklaring De stichting 

Indien deze bepalingen significante wijzigingen of aanvullingen ondergaan vanwege nieuwe of 

gewijzigde wetgeving zullen wij onze sympathisanten hierover informeren.  

Afwijkende bepalingen voor bepaalde natuurlijke personen 

Voor persoonlijke gegevens van leerlingen die wij verzamelen in het kader van het uitdelen van 

Bijbels, hanteren wij de regel dat we nadat de Bijbels zijn uitgedeeld, alle persoonlijke gegevens 

verwijderen. 

 



Slotbepalingen 

Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van 

haar taken. 

Op deze bepalingen is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd 

kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze bepalingen. 

Deze privacyverklaring maakt deel uit van de rechten en plichten van de sympathisanten en van 

de stichting en zijn daarmee bindend voor partijen.  

Als één of meerdere hier genoemde bepalingen niet geldig blijken te zijn voor een sympathisant, 

dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere genoemde bepalingen. Wij treden 

dan met de sympathisant in overleg om gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze 

bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard 

zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is. 

Contact 

Voor vragen over rechten en de manier waarop de stichting met persoonsgegevens omgaat, kan 

per e-mail via info@deregenboogzvl.nl een informatieverzoek worden ingediend bij de stichting. 

De stichting zal zo snel mogelijk reageren op vragen, maar tenminste binnen vier weken. 

 


