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AVG Evaluatie seizoen 2018-2019 

 

Inleiding 

Conform de richtlijnen van de AVG is het belangrijk periodiek evaluaties te houden. In onze 

AVG-planning is dit jaarlijks ingeroosterd in de maand juli. Door middel van dit document 

melden wij de meest belangrijke punten van het afgelopen seizoen. 

 

Seizoen 2018-2019 

In het afgelopen seizoen zijn alle acties ondernomen zoals de huidige wetgeving dit van ons 

vraagt. Via de Hoeksteentjes is de gemeente meerdere malen geïnformeerd en ook de 

kerkenraad is op verschillende momenten voorzien van informatie. In de onderstaande tabel 

een overzicht van de concrete stappen die in het afgelopen seizoen zijn gezet. 

Onderwerp Communicatiekanaal Datum 

 

Privacyverklaring en toestemmingsformulieren goedgekeurd door KR KR-B vergadering  03-06-2018 

Publicatie AVG informatie en toestemmingsformulieren op website Website AVG menu 01-07-2018 

Beveiliging website aangepast om gegevens beter te beschermen Hoeksteentjes V17 08-07-2018 

Verzending AVG toestemmingsformulieren aan gemeenteleden Hoeksteentjes V17  08-07-2018 

1e Herhaling verzoek tot invullen van het toestemmingsformulier Hoeksteentjes V18 22-07-2018 

2e Herhaling verzoek tot invullen van het toestemmingsformulier Hoeksteentjes V19 05-08-2018 

Vermelding tussenstand van binnengekomen formulieren (60%) Hoeksteentjes V20 02-09-2018 

Update AVG gegeven op KR-B. 70% toestemmingsformulieren binnen KR-B vergadering 11-09-2019 

Gepersonifieerde formulieren verzonden aan non-respondenten Individuele brieven 01-10-2019 

Persoonlijke begeleiding ouderen en/of hulpbehoevenden Individuele benadering 01-11-2019 

Vooraankondiging nieuwe Wegwijzer en algemene AVG-tips Hoeksteentjes V30 23-12-2018 

Adressen verwijderd uit nieuwe Wegwijzer, versie 2019 Hoeksteentjes V01 06-01-2019 

Brief met informatie verzonden aan verenigingen en commissies Brieven verzonden 15-01-2019 

Lijsten aan ouderlingen verstrekt met namen van non-respondenten  Individuele KR-leden 09-02-2019 

Inventarisatie archief om vast te stellen of we voldoen aan de AVG Gesprek met archivaris 18-02-2019 

Update AVG gegeven op KR-B. 90% toestemmingsformulieren binnen KR-B vergadering 19-02-2019 

Algemene informatie over de AVG Hoeksteentjes V14 07-07-2019 
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Incidenten en/of datalekken 

In het afgelopen seizoen zijn er geen incidenten of datalekken gemeld.  

 

Bijzonderheden 

Op zondag 10 maart 2019 hebben wij voor een mededeling over gemeenteleden de 

uitzending via internet tijdelijk onderbroken omdat de betreffende leden geen toestemming 

hadden gegeven voor het delen van privacy gevoelige informatie. 

 

Ter afsluiting 

Nogmaals vragen wij u vriendelijk de algemene aandachtspunten zoals eerder genoemd ten 

alle tijden in de gaten te houden. Dit om samen te waarborgen dat de AVG richtlijnen 

worden nageleefd. Ga zorgvuldig om het de privacy gegevens van gemeenteleden, 

controleer wie wel/niet toestemming heeft gegeven. De ouderling van dienst wordt 

vriendelijk verzocht extra op te letten bij de mededelingen wanneer daarbij namen van 

gemeenteleden worden genoemd. En tot slot. Ga zorgvuldig om met wachtwoorden, 

verander deze periodiek Gebruik bij voorkeur een zogenaamde wachtwoordkluis of zorg er 

tenminste voor dat u een sterk wachtwoord gebruikt. Constateert u datalekken, dan 

verzoeken wij u dat direct te melden aan de coördinator gegevensbescherming. 


