Rotterdam, 15 november 2019

Geacht lid,

Het zal u vast niet ontgaan zijn, maar sinds mei 2018 is er de verplichting op grond van
Europese regelgeving om nieuwe privacyregels toe te passen. De verplichtingen zijn in
Nederland omgezet in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De
Verordening is van kracht geworden in 2016. De gegevensbeherende organisaties, ook de
VNW, moeten sinds mei 2018 aan de in de Verordening gestelde regels voldoen. De
Vereniging voldoet daar qua gegevensbescherming ook aan. Op onze site is te vinden hoe wij
er mee om gaan.
Onderdeel van die Verordening is dat we moeten zorgen voor de juistheid van de
ledengegevens. Nu doen wij als vereniging ons uiterste best om te zorgen dat de gegevens die
we hebben juist zijn. Echter blijven we allemaal mensen. Soms wijzigen dingen en wordt het
vergeten door te geven, typfouten worden gemaakt, handschriften zijn soms wat onleesbaar.
Als eenmalige actie houden we een inventarisatie van de ledengegevens. Natuurlijk is het
belangrijk dat u toekomstige veranderingen ook aan ons doorgeeft. Daarvoor staat een
wijzigingsformulier op onze website.
Naast het voldoen aan overheidsregels is het ook in het belang van onze vereniging dat we
alles compleet en correct hebben.
Op grond van de Verordening moeten wij actief zorgen voor de juistheid van de gegevens.
Dat houdt in dat wij u hierbij vragen uw gegevens op dit formulier in te vullen en aan de
Secretaris, Henk Bouwman, te retourneren. Dat retourneren mag per email, per post of
persoonlijk op de beurs.
Van partners van leden die bij ons geregistreerd zijn, en die jaarlijks een badge krijgen
moeten de gegevens ook op eenzelfde manier worden doorgegeven.
Sommige leden betalen hun contributie via een bedrijf, daarom wordt om de
bedrijfsnaam gevraagd(van bedrijfsnamen hebben we ook een bestand).
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U kunt de gegevens op de volgende manieren naar ons sturen/bij ons afgeven:
1. Per email naar h.bouwman6@chello.nl.
Op onze site vind u deze brief bij de downloads.(tevens invulbare PDF). Die u kunt
invullen en mailen. Dit laatste geniet vanwege de soms lastige leesbaarheid de
voorkeur. Uitprinten en inscannen om retour te mailen kan uiteraard ook.
2. Per post naar H. Bouwman, Prins Hendrikstraat 15D, 3071LG Rotterdam.
3. Afgeven op een beurs van de VNW bij de penningmeester of de secretaris.
Als u het handmatig invult, doe dat dan in leesbare blokletters.

Wij willen graag van u weten:
Achternaam……………………………………………………………………
Voorletters……………………………………………………………………
Als van toepassing, bedrijfsnaam…………………………………………….
Geboortedatum…………………………….………………………………….
Straatnaam ……………………………………………………. Huisnr………
Postcode en woonplaats……………………………………………………….
Telefoonnummer……………………………………………………………….
Emailadres……………………………………………………………………..

Wij verzoeken u om de gegevens uiterlijk 15 december 2019 aan ons door te geven.

Als u hierover vragen heeft, dan kunt u bellen naar de penningmeester, Wubbo Muntinga, tel.
0525-683064.
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking,
Het Bestuur.
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