
 

Bijlage 1, punt 8 van de agenda van de Algemene Ledenvergadering van “Fortius” op 15 juli 

2020  

 

Betreft wijziging van het Huishoudelijk Reglement van “Fortius” 

 

1. Door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 

mei 2018 dienden alle organisaties, die persoonsgegevens registreren, dit te 

verwerken in protocollen en/of reglementen. Dit geldt ook voor verenigingen, die o.a. 

een leden-en persoonsadministratie bijhouden. Het bestuur van “Fortius” heeft 

gevolg gegeven aan de bepalingen uit de AVG. De leden, medewerkers, vrijwilligers 

en donateurs moeten ervan op aan kunnen dat “Fortius” zorgvuldig met de 

persoonsgegeven omgaat. Derhalve wordt er een artikel in het Huishoudelijk 

Regelement van “Fortius” opgenomen. 

 

Artikel 44 wordt gewijzigd:  

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

kracht geworden. Dat betekent dat in de gehele Europese Unie (EU) dezelfde 

privacywetgeving geldt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is ten gevolge 

hiervan ingetrokken. 

“Fortius” voldoet aan de wet-en regelgeving van de AVG door de vaststelling van het 

“Privacy Reglement Fortius”, waarin de verwerking, het gebruik en beveiliging van de 

persoonsgegevens is vastgelegd. 

 

Het oude artikel 44 wordt omgenummerd naar artikel 45. 

 

2. Het bestuur van “Fortius” stelt nadrukkelijk dat ongewenste omgangsvormen niet 

getolereerd worden. Indien nodig past het bestuur sancties toe, die kunnen variëren 

van een mondelinge waarschuwing tot ontslag of royering als lid. Hieromtrent zijn 

regels vastgelegd in het “Protocol Ongewenste Omgangsvormen”. Het bestuur heeft 

hiertoe Vertrouwenscontactpersonen aangesteld en de Vertrouwenscommissie 

ingesteld, die de klachten op dit gebied onderzoekt en het bestuur adviseert. Om de 

zwaarte van deze 2 instituties te accentueren worden deze opgenomen in het 

Huishoudelijk Reglement van “Fortius”. 

 

Artikel 11, lid a 2, wordt aangevuld met sub h: Vertrouwenscontactpersonen en 

Vertrouwenscommissie. 

 

Artikel 11, wordt aangevuld met lid i, Vertrouwenscontactpersonen en 

Vertrouwenscommissie. 



1. Samenstelling 

Er zijn minimaal 2 Vertrouwenscontactpersonen, bij voorkeur 1 vrouw en 1 man. 

De Vertrouwenscommissie kan uit meerdere personen bestaan, met een minimum 

van 3 personen. 

2. Werkwijze 

De Vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt en doorgeefluik naar 

het bestuur. 

Is opgeleid en gecertificeerd. 

Biedt een luisterend oor en informeert de “melder” over mogelijk door de 

“melder” te nemen vervolgstappen. 

Geeft, indien gewenst advies, maar voert niet uit. 

Verzorgt preventieve voorlichting binnen de vereniging 

De Vertrouwenscommissie ondersteunt het bestuur, onderzoekt, na verkregen 

opdracht van het bestuur, de melding ongewenste omgangsvormen. Na het 

onderzoek rapporteert de vertrouwenscommissie het bestuur over de te nemen 

maatregelen. 

3. Protocol ongewenste omgangsvormen 

Door het bestuur is het beleid m.b.t. de ongewenste omgangsvormen binnen 

“Fortius” vastgesteld. 

4. Stappenplan 

In het stappenplan “melding ongewenste omgangsvormen” is de procedure 

omschreven, die gevolgd wordt door de Vertrouwenscontactpersonen en de 

Vertrouwenscommissie, bij een melding ongewenste omgangsvormen. 

 

Overigens zijn het “Protocol ongewenste omgangsvormen”, het “Stappenplan ongewenste 

omgangsvormen” en het “Privacy reglement” te vinden op de website van “Fortius”. 

 

Dordrecht, 12 juli 2020 

Het bestuur van “Fortius” 

 


