
 
 

 
 

 
 

Informatie over nieuwe privacywetgeving 

Wat betekent dat voor de BVME? 
We hebben een protocol op moeten stellen: komt na de zomer op de website. 

 

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de 

hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet 
meer. 

 

Wat legt de BVME van u vast? 

• Naam 
• Adres 

• Mailadres 

Die gebruiken we voor de ledenadministratie (wie is lid en contributie-afdracht) en voor 

contact met de leden (bijv. verzenden Molletin, mededelingen over de koffie-ochtend, 

uitnodiging ALV, enz.) 
• Bovendien telefoonnummers van deelnemers aan What’s App “Voor elkaar ME” en 

deelnemers aan What’s App “Buurtpreventie” 

• En nog een foto van de Buurthelpers in de Buurtinformatiegids. 

 

Wat verandert er? 
De AVG zorgt onder meer voor: 

• Versterking en uitbreiding van privacy rechten; 

• Meer verantwoordelijkheden voor organisaties; 
• Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders, 

zoals de bevoegdheid om boetes op te leggen. 
 

Volgens de AVG heeft u de volgende rechten:  

• Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen. 
• Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. 

• Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van 
hen verwerkt in te zien. 

• Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u 

verwerkt te wijzigen. 
• Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten 

verwerken. 

• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. 
Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. 

• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 
• Ten slotte hebben mensen recht op duidelijke informatie over wat u met hun 

persoonsgegevens doet. 

Wilt u gebruik maken van een van deze rechten, gelieve contact op te nemen met het 
bestuur van de BVME. 
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De volgende mededeling kwam bij ons binnen. Het gaat over de zorg in de 

toekomst en de betrokkenheid van de burgers daarin. We willen u dit niet 
onthouden: 

 
 

 

Ad Pijnenborg 

spreekt op 3 juni over 

Burgers doen het zelf 
(zorgcoöperatie Hoogeloon) 

 
Ad Pijnenborg heeft een achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige en 
maatschappelijk werker.  
 

Op persoonlijke titel was hij sinds 2001 betrokken bij de ontwikkeling van Zorg-
coöperatie Hoogeloon, de eerste zorgcoöperatie in Nederland. Door de ontwik-
kelingen in Hoogeloon en de noodzaak van transitie van de zorgverlening in Ne-
derland kreeg de zorgcoöperatie veel aandacht. Landelijke aandacht betekende 
ook bevestiging en erkenning voor de coöperatieve vorm van ondernemen en 
vooral voor de betrokkenheid van burgers. Deze ontwikkelingen werden gezien 
als kansen voor de participatie van burgers in de zorgverlening van de toekomst. 
Kan dit ook in Nuenen? 

 
 

  

 

 

kijk voor het volledige programma op http://www.PEER-Nuenen.nl 

Welkom bij  P E E R .  

op zondagmiddag 3 jun 2018 in:  

Dorpshuis de Koppelaar 	

De Koppel 1 te Nederwetten 	

Aanvang   14:00  

Muzikale omlijsting  
door Kunstkwartier Nuenen, en wel: 
 
Fagottrio Bassoonicana bestaande uit  
 Gertrude van Dulmen,  
 Inge van Eerde en  
 Marjolein Soeteman. 

  

Pianist 
 Anton Nguyen 
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