
Stichting Pieter Arie van der Kooijfonds, gevestigd in Prinsenbeek (hierna te noemen: de Stichting)  

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring.  

Contactgegevens van de Stichting: 
website: http://www.vanderkooijfonds.nl/  
e-mailadres: info@vanderkooijfonds.nl 
postadres: Postbus 51 te 4840 AB Prinsenbeek.  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Het doel van de Stichting is: Het doen van uitkeringen aan rechtspersonen die de belangen behartigen 
en initiatieven ontwikkelen ten behoeve van kinderen en jongeren uit kansarme groepen of kinderen 
in financieel minderdraagkrachtige situaties. 
De donaties of uitkeringen geschieden naar aanleiding van een vrijwillige aanvraag (door middel van 
het aanvraagformulier op onze website) door stichtingen, verenigingen en andere rechtspersonen. 
De Stichting verleent geen donaties aan individuen. De persoonsgegevens die het bestuur verwerkt 
(ontvangt, inziet en bewaart) betreffen dus met name contactgegevens van de aanvragende 
organisaties, van de betrokkenen bij hun eigen organisatie en van organisaties met wie zij 
samenwerkt.  
 
Projectaanvragen 
Voor het beoordelen van verzoeken om financiële ondersteuning van organisaties is het noodzakelijk 
de volgende documenten van de aanvragende organisatie te ontvangen en te verwerken (inzien en 
bewaren):  

 Naam, adres, vestigingsgegevens en website van de organisatie  

 Naam, aanhef, e-mailadres en telefoonnummer van een contactpersoon  

 Uittreksel Kamer van Koophandel  

 Statuten en (voorover van toepassing) ANBI-gegevens  

 Projectplan  

 (in voorkomende gevallen bij vervolg aanvragen) Evaluatierapporten 

 Recente jaarrekening(en) en/of recente jaarverslag(en)  

 Gegevens inzake de bankrekening van de organisatie  
Deze gegevens worden door de aanvrager zelf aangeleverd en niet door de Stichting gewijzigd noch 
doorgegeven aan derden. Het aanleveren geldt als het verlenen van toestemming in de zin van de 
AVG. Het bewaren van deze gegevens gebeurt digitaal, zowel bij toekenning, aanhouding, of 
afwijzing van een donatie. Dat is noodzakelijk om het beleid en de uitvoering daarvan te kunnen 
verantwoorden en de eigen donatie/toekennings-geschiedenis te kunnen doorzoeken. De gegevens 
van de contactpersonen die bij de aanvragende organisaties betrokken zijn worden voor geen enkel 
ander doel gebruikt, dan voor het beoordelen van de aanvraag en het onderhouden van contact met 
de organisatie tijdens de uitvoering en soms nadien voor een evaluatie of vervolg-aanvraag. De 
bankrekening betreft altijd de rekening van een organisatie, niet van een persoon. 
  
De database waar deze gegevens in terecht komen door het invullen van het aanvraagformulier, is 
beveiligd door een ICT-bedrijf dat de software up-to-date houdt. Dit ICT-bedrijf wijzigt de gegevens 
niet, zij verzorgt alleen de digitale infrastructuur. Met dit bedrijf is een (collectieve) 
verwerkingsovereenkomst afgesloten.  

Gegevens in de database kunnen worden ingezien en -op verzoek van de aanvrager worden bewerkt- 
door alle bestuursleden op hun computers, die beschermd zijn door een wachtwoord.  

Geldleningen en dergelijke 
Persoonsgegevens met betrekking tot eventueel verstrekte geldleningen of die met betrekking tot 

http://www.vanderkooijfonds.nl/
mailto:info@vanderkooijfonds.nl


andere rechtsverhoudingen van de Stichting en natuurlijke personen worden steeds geregistreerd 
door de secretaris. De gegevens worden op het kantoor van de Stichting bewaard in een afgesloten 
kast en/of op een computer, beschermd door een wachtwoord.  De kast is alleen toegankelijk voor 
bestuursleden. De computer is alleen toegankelijk voor de bestuursleden.  

Bestuursleden 
De persoonsgegevens van de bestuursleden worden geregistreerd respectievelijk bewaard door de 
secretaris en zijn uitsluitend in te zien door het bestuur en de mogelijk officiële instanties met een 
controlerende bevoegdheid in het kader van fiscale- of ANBI-regelgeving en/of zelfregulering. Deze 
behelzen: 

- Naam, adres, geboortedatum en e-mailadres, plus datum toetreding tot het bestuur  
- Kopie identiteitsbewijs -zonder foto en BSN-nummer zichtbaar- om te verstrekken aan 

instanties waar dat noodzakelijk is, zoals de Kamer van Koophandel voor de inschrijving als 
bestuurder, en de banken waar de Stichting een rekening heeft (voor de bestuursleden die 
betalingsbevoegd zijn); deze wordt verwijderd uit het dossier maximaal één maand nadat de 
laatste bestuurstermijn is afgerond. 

De eerste twee gegevens blijven ook na het uittreden uit het bestuur bewaard ter wille van het 
uitnodigen bij evenementen, tenzij betrokkene aangeeft dat de gegevens worden verwijderd.  
 
Overige 
Met dienstverleners die persoonsgegevens verwerken van personen gelieerd aan de Stichting 
worden verwerkingsovereenkomsten gesloten om er zeker van te zijn dat aan de eisen van de AVG 
wordt voldaan, dus met de IT-beheerder (e-mailverkeer), de leverancier/uitvoerder van de 
aanvraagsoftware en de website beheerder. 
Geen verwerkingsovereenkomst nodig ingevolge de AVG (zelf verwerkingsverantwoordelijk) met de 
accountant, banken en vermogensbeheerder. 
 
Het bestuur heeft geen apart verwerkingsregister opgesteld. Alle maatregelen zijn opgenomen in 
deze Privacyverklaring die wordt gepubliceerd op de website van de Stichting, zie hierboven. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor het afhandelen van uw aanvraag, het regelen van 
een eventuele betaling indien en voorzover positief besloten is tot toekenning. Verder verwerken we 
deze om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is. 
 
Geen geautomatiseerde besluitvorming 
De Stichting 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 mens (bijvoorbeeld een 
medewerker van de Stichting) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
De Stichting bewaart uw persoonsgegevens (zoals is aangegeven op het aanvraagformulier) niet 
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Aanvraagformulieren met persoonsgegevens van projecten die gehonoreerd zijn worden gemiddeld 
zeven jaar bewaard, volgens de richtlijnen van de belastingdienst.  
Ook aanvraagformulieren van niet-gehonoreerde projecten worden in beginsel bewaard voor een 
periode van zeven jaar, vanwege analytische doeleinden. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
De Stichting verstrekt uitsluitend en alleen gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor haar 
uitvoering danwel voor de aanvraag of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  



 
Cookies of vergelijkbare technieken 
De Stichting gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen 
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan 
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken 
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor 
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook 
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Functionaris AVG   
De voorzitter is binnen het bestuur van de Stichting verantwoordelijk voor de handhaving van het 
privacy beleid. Vanuit die functie is genoemd bestuurslid in voorkomende gevallen verantwoordelijk 
voor het tijdig melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  
De functionaris is te bereiken via bovengemeld emailadres en/of via het postadres. 
Ten minste één keer per jaar - tijdens de eerste bestuursvergadering van het kalenderjaar – doet 
genoemde bestuurder/functionaris verslag binnen het bestuur over (eventuele wijzigingen in) de 
privacywetgeving en de noodzakelijke manier van werken.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid.  
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar info@vanderkooijfonds.nl  
Wanneer er een dergelijk expliciet schriftelijk verzoek wordt ontvangen, zal de functionaris AVG  zo 
mogelijk binnen één maand reageren op het verzoek. Tijdens vakanties kan deze termijn worden den 
verlengd. Wanneer inhoudelijk reageren binnen een maand (of tijdens de gebruikelijke 
vakantieperiodes maximaal twee maanden) niet mogelijk is, zal de functionaris AVG de betrokkene 
informeren dat de inhoudelijke beantwoording van het verzoek nog een bepaalde tijd extra in beslag 
zal nemen. Voor het beantwoorden van dergelijke verzoeken van betrokkenen worden geen kosten 
in rekening gebracht, tenzij het verzoek excessief of duidelijk onrechtmatig is.  
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Stichting wil u er tevens op wijzen dat u de 
mogelijkheid heeft 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. 
  
Slot 
De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op via info@vanderkooijfonds.nl. 
 
Vastgesteld te Rotterdam in september 2018 
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