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6 april 2018

Aan de besturen van de aangesloten verenigingen

In deze eerste Bondsbrief van 2018 vragen wij graag uw aandacht voor de volgende
onderwerpen:
1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018
2. Contactinformatie Bondsbureau en Bondbibliotheek
3. Verzending verenigingsbladen aan de KNBF

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018
Op 4 mei 2016 is de “VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT
EN DE RAAD“ , bij ons beter bekend onder de naam AVG, goedgekeurd en van kracht
geworden.
In de media is de afgelopen week aandacht besteed aan het feit dat per 25 mei 2018 deze
wet in Nederland ook gehandhaafd zal gaan worden.
Uit de vele reacties die wij ontvingen is ons gebleken dat bij de verenigingen nog niets aan
de uitvoering van deze wet is gedaan.
Het bestuur van de KNBF zal na medio april met een aantal formulieren en
voorbeelden komen waarmee de verenigingen aan de slag kunnen.
Uiteraard is iedere vereniging anders georganiseerd en legt andere gegevens vast.
De uitvoering van de wet en de aansprakelijkheid ligt bij iedere vereniging afzonderlijk.
NB. Bij overtreding kan géén beroep worden gedaan op de
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering!

2. Contactinformatie Bondsbureau en Bondbibliotheek
Wij hebben reeds enkele malen de gegevens van het Bondsbureau en de
Bondsbibliotheek gepubliceerd.
Helaas ontvangen wij nog steeds (veel) post op onze oude adressen.
Wij vragen daarom nogmaals uw aandacht om onze gegevens in de administraties binnen
uw vereniging na te zien en waar nodig aan te passen.
De postbus in Utrecht is vervallen.
U kunt uw post gewoon sturen naar:
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KNBF Bondsbureau
Nieuwe Schaft 23
3991 AS Houten
Telefoon: 030-3075469
E-mail: knbf@knbf.nl en ook de website blijft www.knbf.nl
Het Bondsbureau in Utrecht verhuist zeer binnenkort naar Houten.
Voor bezoek kunt u nog tot nader order aan de Zeelantlaan 11 in Utrecht terecht.
Openingstijden Bondsbureau: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur.
Het verdient aanbeveling u vooraf telefonisch te melden: 030-307 5469.

KNBF Bondsbibliotheek
Nieuwe Schaft 23
3991 AS Houten
Telefoon: 030-3075469
Openingstijden Bondsbibliotheek: woensdag van 10.00 tot 15.00 uur.

3. Verzending verenigingsbladen aan de KNBF
Van vele verenigingen ontvangen wij de door hun uitgegeven verenigingsbladen en andere
periodieken. Wij stellen dit zeer op prijs.
In verband met de samenvoeging van Bondsbureau en Bondsbibliotheek in ons nieuwe pand
in Houten, hoeft u voortaan maar echter één exemplaar aan ons in te zenden:
KNBF Bondsbureau
Nieuwe Schaft 23
3991 AS Houten
Indien u uw uitgiften digitaal heeft, bijvoorbeeld in pdf, kunt u deze voortaan ook digitaal aan
ons inzenden in plaats van per post. Ons mailadres: knbf@knbf.nl

Bondsbestuur KNBF
Houten, 25 januari 2018
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