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De stichting en haar doelstelling 
 
De Stichting Vrienden van de Geode, KVK-nummer 08190968, gevestigd te Apeldoorn aan de 
Pinksterbloem 41, heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de 
mensen met een verstandelijke handicap die gezamenlijk wonen in de Geode aan de 
Rigolettostraat 43 te Apeldoorn. Uitgangspunt hierbij is dat de stichting middelen 
bijeenbrengt voor de extra voorzieningen en activiteiten die niet gefinancierd kunnen 
worden uit de reguliere geldstromen en die noodzakelijk of gewenst zijn om voor de 
bewoners van de Geode een optimale woon- en leefsituatie te realiseren. 
 
Om de doelstelling te realiseren onderneemt de stichting onder meer de volgende 
activiteiten: 
• Het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van de woon- en leefsituatie van de 

bewoners. 
• Het geven van bekendheid aan het doel van de stichting. 
• Het werven en aanhouden van fondsen. 
• Het verlenen van bijdragen en/of het doen van donaties in het kader van de doelstelling. 
 
 
Persoonsgegevens algemeen 
 
Bij haar werk maakt de stichting gebruik van persoonsgegevens. Het uitgangspunt is dat daar 
zorgvuldig en veilig mee om wordt gegaan. 
De grondslag voor verwerking van persoonsgegevens door de stichting is dat de betrokkene 
toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor één of meer 
specifieke doeleinden.  
Daarnaast is ook het uitvoeren van een overeenkomst een grondslag voor onze stichting om 
persoonsgegevens te verwerken zoals bij het automatisch incasseren van donaties. 
 
De penningmeester, bestuurssecretaris en secretaris van de Raad van Advies hebben direct 
toegang tot de persoonsgegevens die aan de stichting zijn verstrekt. Zij zijn ook de 
functionarissen die beslissen over het gebruik van de persoonsgegevens in relatie tot het 
doel waarvoor ze zijn verstrekt. 
 
Om informatie te delen c.q. te communiceren over haar activiteiten gebruiken de Vrienden 
van de Geode de volgende persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, e-
mailadres en telefoonnummer van de betrokkene indien hij/zij of zijn/haar wettelijk 
vertegenwoordiger daarvoor toestemming heeft gegeven. 
De gegevens worden bewaard door de bestuurssecretaris. 
 
Als een persoon zijn relatie met de stichting heeft beëindigd, worden zijn persoonsgegevens 
uit onze administratie verwijderd twee jaren na het verstrijken van het lopende 
kalenderjaar. Deze termijn wordt m.n. gehanteerd voor het afwikkelen van lopende zaken. 
Echter, indien betrokkene dat wenst zullen de gegevens terstond worden verwijderd indien 
de betrokkene aangeeft geen toestemming meer te geven voor het gebruik van zijn/haar 
gegevens. 
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Gearchiveerde persoonsgegevens 
 
Onze bestuurssecretaris beheert het archief van onze stichting. Ook daarin bevinden zich 
persoonsgegevens. Deze worden bewaard omwille van de geschiedenis van onze stichting. 
Uitgangspunt hierbij is dat we het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens 
minimaliseren. De persoonsgegevens in het archief worden vernietigd als ze niet meer nodig 
zijn voor het doel van het archief. 
 
 
Persoonsgegevens voor de incasso 
 
Als een betrokkene een donatie wil doen via een automatische incasso wordt er een 
machtiging ingevuld waarop de volgende noodzakelijke persoonsgegevens worden ingevuld 
om de incasso te laten slagen: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en 
bankrekeningnummer. 
Middels een handtekening wordt toestemming gegeven om die gegevens voor dat specifieke 
doel, het incasseren van de donatie, tot wederopzegging te gebruiken. 
Die gegevens worden bewaard door de penningmeester. 
 
Indien de betrokkene daarvoor toestemming geeft, zullen de adresgegevens ook worden 
gebruikt om hem/haar op de hoogte te houden van het werk van de stichting. Desgewenst 
kan de betrokkene daartoe zijn e-mailadres verstrekken. 
 
Zodra een belanghebbende aangeeft een incassomachtiging te willen beëindigen, wordt 
deze met ingang van de opgegeven datum stopgezet. 
Na het opzeggen en/of stopzetten van de machtiging worden de gegevens vernietigd na het 
verstrijken van de (fiscale) bewaartermijn van 7 jaar. 
 
 
Website 
 
Op onze website www.vriendenvandegeode.nl staat informatie over de stichting en wordt 
verslag gedaan van de activiteiten. Daarbij worden soms foto’s en/of namen gebruikt. 
Bij het gebruik van persoonsgegevens op de website voert de stichting al sinds haar 
oprichting een terughoudend beleid. Voor het gebruik van persoonsgegevens (m.n. foto’s, 
waarop iemand duidelijk herkenbaar is, en namen) wordt toestemming gevraagd aan de 
betrokkenen. Zodra betrokkene aangeeft dat hij/zij de toestemming voor publicatie van 
bepaalde persoonsgegevens bijv. bepaalde foto’s, intrekt, worden deze binnen een maand 
verwijderd van de website. 
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Beveiliging 
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we onder 
andere de volgende maatregelen genomen: 

• Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. 

• Alle personen die namens de Stichting Vrienden van de Geode van persoonsgegevens 
kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• Wij maken regelmatig een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen 
herstellen bij fysieke of technische incidenten. 

• De software die wij gebruiken houden wij up-to-date. 
• Op onze computers zit een toegangsbeveiliging. 
• Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Via het contactformulier op onze 

website kunnen mensen contact opnemen met onze stichting. De daarop in te vullen 
gegevens worden versleuteld via het https-protocol. Wij gebruiken alleen functionele 
cookies om een goede werking van de website mogelijk te maken. 

  
 
Sponsoren 
 
Daarnaast vragen sponsoren van onze stichting soms om foto’s te mogen gebruiken voor 
één van hun publicaties (bijv. een jaarboek of artikel op hun website). In dat geval wordt de 
betrokkene uitdrukkelijk schriftelijk (per e-mail of brief) om toestemming gevraagd onder 
vermelding van het doel van de publicatie. 
 
 
Delen persoonsgegevens met derden 
 
De stichting deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij dit op basis van de wet 
verplicht is of de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven. 
 
 
Inzage- en correctierecht 
 
Personen kunnen ten alle tijden inzage krijgen in hun persoonsgegevens die wij beheren. Op 
hun verzoek worden hun persoonsgegevens binnen een maand gecorrigeerd of verwijderd 
tenzij geldende wetgeving dit verbiedt. 
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Klachten 
 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u om 
ons dat direct te laten weten. Komen wij er samen met u niet uit, dan heeft u het recht om 
daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons. 
 
Deze privacyverklaring is vastgesteld op 24 februari 2020 door het bestuur van de Vrienden 
van de Geode. 
 
Mariëlle Kuipers   Wim Wolters    Ans Kleverwal 
(voorzitter)    (penningmeester)   (secretaris) 


