
PRIVACYVERKLARING 
 
In deze privacyverklaring staat hoe de Stichting Holland-Koor omgaat met de bescherming 
van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of 
als u contact met ons wilt opnemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze tekst. 
 
Persoonsgegevens 
Om lid te kunnen worden van het Holland-Koor dient u een inschrijfformulier in te vullen. 
U dient op dat formulier o.a. uw voornamen (-letters), achternaam, adres, woonplaats, 
(nood)telefoonnummer(s), e-mail adres, bankrekeningnummer, lengte, zangstem en voormalig 
beroep, te vermelden. Aan de hand van deze gegevens wordt een ledenlijst bijgehouden. 
 
Gebruik 
Persoonsgegevens worden gebruikt voor: 

a. onze eigen administratie; 
b. de communicatie met u door ons; 
c. de communicatie met u door derden. 

Voor een goede organisatie is een actuele ledenlijst van groot belang. Alleen zo kunnen wij 
overzien wie de koorleden zijn, wie de concerten bijwonen en op de repetities komen. De 
penningmeester gebruikt de bancaire gegevens om de koorbijdrage te kunnen innen. Uw  
e-mail adres wordt gebruikt om aan u de Nieuwsbrief te zenden. In het kader van het 
organiseren van een koorreis worden hiervoor noodzakelijke persoonsgegevens van 
deelnemende leden aan de reisorganisator verstrekt. Om er voor te zorgen dat u de Israëlkrant 
kunt ontvangen, worden naam- en adresgegevens aan de Stichting Christenen voor Israël 
overhandigd. 
Om taken goed te kunnen uitvoeren, schakelt het bestuur koorleden in. Een bepaald gedeelte 
van de persoonsgegevens wordt daarbij aan hen ter beschikking gesteld, voor zover dat voor 
de betreffende werkzaamheden nodig is. Daarbij valt te denken aan het bijhouden van de 
presentielijst op de repetities, en het actueel houden van de ziekenlijst. 
 
Verstrekking aan derden 
Als persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, maken wij hierover afspraken met hen 
om uw privacy te beschermen.  
 
Bewaartermijn 
Voor een goede administratie worden uw persoonsgegevens lang bewaard. Sowieso 
gedurende de tijd dat u lid bent van het Holland-Koor. 
 
Beveiliging 
Op de systemen die de penningmeester en secretaris gebruiken, zitten wachtwoorden. Met 
enige regelmaat worden back-ups van uw persoonsgegevens gemaakt. Alle bestuursleden zijn 
zich bewust van het belang van bescherming van persoonsgegevens.  
 
Vragen 
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, wilt u dan 
contact met ons opnemen?  
 
Holland-Koor 
Postbus 279, 3860 AG Nijkerk 
Tel.: 06-23768078 of e-mail: secretaris@hollandkoor.nl  


