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Het verwijderen van de bladen bij het rayon. 

Indien om een of andere redenen het Magazine 

en/of de nieuwsbrieven om een of andere reden niet 

meer gewenst zijn, bijvoorbeeld omdat bedoeld lid 

slechtziend of blind is, kunnen deze bij Rayon 

worden verwijderd. Gevolg is ook dat het rayon 

niet meer wordt vermeld bij betreffende lid. 

Bij b.v. het bezorgen van de jaarlijkse 

contributienota door de rayonbezorger is het rayon 

van essentieel belang. Om nu toch het 

rayonnummer te behouden kan een fakeblad 

worden aangemaakt met b.v. de naam Geen blad en 

deze toe te voegen aan het rayon van het lid. Op de 

bezorglijst komt dan een kruisje bij geen blad en de 

penningmeester kan netjes op rayon zijn 

contributie nota meegeven. 

Controle op juistheid emailadressen. 

Met enige regelmaat krijgen wij e-mails binnen met 

de vermelding dat het emailadres van leden onjuist 

in de ledenadministratie vermeld staat, of dat leden 

met een oud emailadres zijn ingeschreven. Dat 

gebeurt met name door het verzenden van de email 

als incassobericht. 

Wij stellen voor dat de ledenadministrateur 

eenmaal per jaar zijn emailadressen controleert 

door een e-mail aan leden te versturen over dit 

onderwerp.  

 

 

Gebruik van privacy gevoelige informatie ten 

behoeve van een petitie vanuit Utrecht.. 

Deze week kregen wij vanuit Zuid Holland de 

vraag of het mogelijk is dat, in dit geval, leden uit 

het centrum van het land beschikten over de 

landelijke adresgegevens van de ledenadministratie 

van de Unie KBO.  

Aanleiding was een e-mail welke aan alle 

afdelingen in Nederland zou zijn verzonden. 

Wij kunnen met zekerheid stellen dat deze  

adressen gelukkig niet afkomstig zijn  uit 

KBOLEDEN, maar deze zijn geplukt van de 

provinciale websites. Nu zijn de e-mailadressen bij 

sommige provinciale websites gewoon voor 

publiek gepubliceerd. Als dat publieke gegevens 

zijn, zoals contactadressen is dit geen probleem. 

Dan hoort er wel toestemming bij te zijn van de 

eigenaren van deze adressen volgens de AVG 

regeling. Mocht deze toestemming er niet zijn dan 

is er op de bijna alle provinciale websites een 

extranet, daar hoort eventuele privacygevoelige 

informatie thuis. Ook van die provincies zijn alle 

afdelingen gemaild. Kennelijk heeft men ook 

gezocht op de websites van de afdelingen zelf. 

Wij adviseren dan ook aan de provincies om hun 

wachtwoord voor extranet uniek te maken. 
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