
Privacyverklaring Stichting De Werf Schiedam 

  
 

DE STICHTING 

  

• Stichting De Werf is opgericht bij notariële akte op 29 december 1983 waarbij de 

statuten voor het laatst gewijzigd zijn middels notariële akte op 23 april 2018. 

• Vanuit de begrippen Samenwerken, Ontmoeten en Verbinden heeft de stichting ten 

doel “het exploiteren en beheren van het in september 1985 geopende 

Ontmoetingscentrum De Werf”. 

• De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van activiteiten van 

creatieve en recreatieve aard gericht voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen 

met respect voor ieders levensbeschouwing.  

 

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden is Stichting De Werf verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

 

CONTACTGEGEVENS 

 

Het adres van het Ontmoetingscentrum De Werf is:  

Kerkweg 46c  

3124 KE Schiedam  

Telefoon: 010 

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

Voorzitter:  Ton Verdoes    e-mail: voorzitter@dewerfkethel.nl 

Secretraris:  Ad Verlinde   e-mail: secretaris@dewerfkethel.nl 

Penningmeester: Denise de Groot  e-mail: pennigmeester@dewerfkethel.nl 

PR medewerker: Barbara de Kooter  e-mail: pr@dewerfkethel.nl 

Bestuurslid:  Cor de Vette   e-mail: bestuurslid@dewerfkethel.nl  

 

De coördinatoren van de stichting zijn: 

Aquarelleren:  Ank van Adrichem   e-mail: ava@kabelfoon.nl 

Boetseren:  Ineke Leenders  e-mail: ien.leenders@gmail.com  

Bridgen donderdag: Ineke Breugem  e-mail: ineke.thea@gmail.com  

Bridgen vrijdag: Astrid Poot   e-mail: at_poot@hotmail.com  

Bridge-instuif:  John & Marja Veldhoven e-mail: jmveldhoven@caiway.nl  

Computercursus: Annelies de Leede  e-mail: anneliesdeleede@caiway.net  

Dauwtrappen:  Jan Vlugman   e-mail: rinajan@caiway.nl  

Handwerken:  Ineke Heijdra   e-mail: kethel42@caiway.nl  

Jacobussoos:  Marijke Peulen  e-mail: m.peulen@telfort.nl  

’t Ketheltje:  Jolanda Slagboom  e-mail: jolandaslagboom@caiway.net  

Klaverjassen:  Nico Lansbergen  e-mail: lansbergen.nico@gmail.com  

Koffie schenken: Tineke Baartmans  e-mail: martina.baartmans@gmail.com   

de Koffiekan:  Greet Maat   e-mail: nicogreetmaat@kpnmail.nl  

Mijn Fotoalbum: Adrie Broeren-Rip  e-mail: adriebroerenrip@gmail.com  

Speksteen bewerken: Jacqueline Kloos  e-mail: jankloos@upcmail.nl  

 

mailto:voorzitter@dewerfkethel.nl
mailto:secretaris@dewerfkethel.nl
mailto:pennigmeester@dewerfkethel.nl
mailto:pr@dewerfkethel.nl
mailto:bestuurslid@dewerfkethel.nl
mailto:ava@kabelfoon.nl
mailto:ien.leenders@gmail.com
mailto:ineke.thea@gmail.com
mailto:at_poot@hotmail.com
mailto:jmveldhoven@caiway.nl
mailto:anneliesdeleede@caiway.net
mailto:rinajan@caiway.nl
mailto:kethel42@caiway.nl
mailto:m.peulen@telfort.nl
mailto:jolandaslagboom@caiway.net
mailto:lansbergen.nico@gmail.com
mailto:martina.baartmans@gmail.com
mailto:nicogreetmaat@kpnmail.nl
mailto:adriebroerenrip@gmail.com
mailto:jankloos@upcmail.nl


De webmasters van de stichting zijn: 

Annelies de Leede en Marja Poels   e-mail: webmaster@dewerfkethel.nl  

 

De website www.dewerfkethel.nl heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten 

die binnen het Ontmoetingscentrum worden georganiseerd en de bezoekers van de site 

regelmatig te voorzien van het laatste nieuws over deze activiteiten of andere bestuurlijke 

plannen en/of initiatieven. 

 

De stichting kent geen leden maar deelnemers. Het bestuur van de stichting houdt een register 

bij waarin gegevens van de deelnemers zijn vermeld. De PR medewerker Barbara de Kooter 

is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en is daarmee de Functionaris 

Gegevensbescherming van Stichting De Werf. Zij is te bereiken via pr@dewerfkethel.nl.  

 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Het bestuur van Stichting De Werf, de coördinatoren en de webmasters verwerken je 

persoonsgegevens omdat je deelnemer bent aan één of meerdere activiteiten in het 

Ontmoetingscentrum en je deze gegevens, via de coördinator van de activiteit, zelf aan ons 

hebt verstrekt. 

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer(s) 

• E-mailadres(sen) 

 

Stichting De Werf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen 

• Het controleren van de betaling van de jaarlijkse bijdrage aan de stichting 

• Verzenden van ons nieuws per e-mail 

• Bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de activiteiten in het Ontmoetingscentrum 

• Je de mogelijkheid te bieden in te loggen op onze website 

 

Door de volgende functionarissen worden deze gegevens gebruikt 

• Door het bestuur van Stichting De Werf 

• Door de coördinatoren van de activiteiten 

• De beheerder(s) van de website. 

 

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVEN 

 

Intentie gegevens verzamelen  

Wij hebben niet de intentie om via onze website www.dewerfkethel.nl gegevens te 

verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben 

van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij 

raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo 

te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 

toestemming.  

mailto:webmaster@dewerfkethel.nl
http://www.dewerfkethel.nl/
mailto:pr@dewerfkethel.nl
http://www.dewerfkethel.nl/


Mocht iemand er van overtuigd zijn dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens 

hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 

pr@dewerfkethel.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Stichting De Werf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over 

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten 

die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon 

(bijvoorbeeld een deelnemer aan een van de activiteiten van De Werf) tussen zit.  

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens 

Stichting De Werf bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is zolang als er sprake 

is van deelname aan één van de activiteiten. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Stichting De Werf verstrekt GEEN informatie vanuit het register aan derde of dit moet zijn 

om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting De 

Werf  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een 

verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een 

computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking 

van jouw persoonsgegevens sturen naar pr@dewerfkethel.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan nemen wij zo snel 

mogelijk maar zeker binnen 4 weken contact met je op om het verzoek te verifiëren.  

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting De Werf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van de 

bestuursleden of via pr@dewerfkethel.nl. 

 

Stichting De Werf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Dat kan via de volgende link:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

 

versie 8 mei 2018. 
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