
Privacyverklaring CGK Scherpenzeel – De Open Hof 

De Christelijke Gereformeerde Kerk Scherpenzeel (De Open Hof) - behorende bij het 
landelijke verband van Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland - verwerkt 
persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij 
vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan 
derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en 
aan welke regels we ons houden. 

  

Toepasselijkheid 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van: 

• de door leden verstrekte persoonlijke informatie en 

• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website. 

Verwerking van jouw gegevens 

De CGK Scherpenzeel houdt een ledenadministratie bij. Ook houden we informatie bij van 
mensen die zich hebben opgegeven voor een Nieuwsbrief, maar geen lid zijn. 

Het werk van CGK Scherpenzeel wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden. Wij 
verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, 
geboortedatum) om invulling te kunnen geven aan het lidmaatschap van onze kerk en ons 
kerkverband, het naar elkaar omzien in de gemeente, je gericht te kunnen informeren over 
onze activiteiten en om je te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen 
van persoonsgegevens gebeurt via de website of brief wanneer je je aanmeldt. 

Persoonsgegevens en financiële data worden verzameld om uitvoering te geven aan het 
lidmaatschap aan onze gemeente. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor 
commerciële doeleinden. Deze gegevens zijn niet online, maar worden bewaard in de 
administratie van respectievelijk de Ledenadministratie en De Penningmeester.  

De CGK Scherpenzeel beschikt over de ANBI-status. 

De scriba bewaart de stukken van de kerkenraad. Een groot deel daarvan wordt na verloop 
van één jaar ook in een beveiligde cloud omgeving geplaatst, zodat het beschikbaar blijft 
in geval van calamiteiten. Persoon gevoelige informatie (bijvoorbeeld de notulen van de 
vergaderingen die ‘in comité’  plaatsvinden) worden niet in de cloud gezet.   

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd, 
deze laten wijzigen of onder bepaalde omstandigheden verwijderen. Je kunt wijzigingen 
doorgeven aan de scriba van de CGK Scherpenzeel. scriba@cgk-scherpenzeel.nl  



Hier kan je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze 
activiteiten. De CGK Scherpenzeel is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen 
voordat wij je informatie mogen verstrekken over jouw persoonlijke gegevens in onze 
administratie. Je kunt een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, 
telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. 

 

E-mail 

Wanneer je als abonnee van onze nieuwsbrieven een e-mailadres aan de CGK 
Scherpenzeel hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over onze activiteiten. 

De CGK Scherpenzeel maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een 
systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden 
geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan 
de CGK Scherpenzeel haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen 
op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te 
maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen. 

Afmelden e-mail nieuwsbrieven 

Wil je geen nieuwsbrief van ons ontvangen? Afmelden kan op elk moment via de mail. 

De CGK Scherpenzeel informeert haar leden over haar werk via bladen, per e-mail, post, 
telefoon,  of sociale media. 

Bezoek aan onze website 

De CGK Scherpenzeel gebruikt op haar website alleen functionele cookies. Deze gegevens 
worden niet met derden uitgewisseld. 

Beveiliging 

De CGK Scherpenzeel heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. 
Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor 
medewerkers en vrijwilligers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de 
persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en 
daarmee verenigbare doeleinden. 

Vragen over privacy beleid 

De CGK Scherpenzeel houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over 
dit beleid, neem dan contact op met de scriba (scriba@cgk-scherpenzeel.nl)  

 



Een meer uitgebreide beschrijving van de gegevens die wij verwerken en de grondslag op 
basis waarvan wij dit doen, met inachtneming van de bepalingen in de AVG, tref je 
hieronder aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Organisatie 

Situatie Vastgelegde  gegevens  Grondslag 

De organisatie van 
de kerk kent 
ambtelijke 
vergaderingen die 
leiding geven aan de 
gemeente. In deze 
ambtelijke 
vergaderingen zitten 
ambtsdragers die 
daarin verkozen 
worden. De orde van 
de kerk schrijft voor 
dat ambtsdragers 
door de gemeente of 
door de ambtelijke 
vergadering worden 
verkozen. Binnen 
deze 
verkiezingsprocedur
e worden 
persoonsgegevens 
verwerkt. Allereerst 
worden door 
gemeenteleden 

naam en voornamen c.q. 
voorletters, en adresgegevens; 

De gemeente verwerkt deze 
gegevens op basis van haar 
gerechtvaardigde activiteiten, 

   

 en;   

  

het gerechtvaardigd belang 
van de kerk om haar 
ambtelijke structuren vorm te 
geven naar haar eigen 
inrichtingsvrijheid. 



namen genoemd 
van die leden die 
naar hun mening in 
aanmerking van het 
ambt komen. Daarna 
krijgen de 
gemeenteleden een 
lijst met verkiesbare 
personen. 

   

Ledenadministratie 

Situatie Vastgelegde gegevens Grondslag 

De kerk maakt 
gebruik van een 
ledenadministratie. 

Voor zover bekend en van 
toepassing worden de volgende 
burgerlijke gegevens 
geregistreerd:  

• naam en voornamen c.q. 
voorletters;  

 • straatnaam, huisnummer, 
postcode, woonplaats en 
datum van vestiging op het 
woonadres; 

• geboortedatum en -plaats; 

• geslacht; 

• burgerlijke staat met 
vermelding van de datum van 
ingang van de huidige 
burgerlijke staat; 

 

alsmede de volgende kerkelijke 
gegevens:  

• doop, met vermelding van de 
datum alsmede van de 
kerkgemeenschap en de naam 
van de gemeente, 
respectievelijk kerk 
respectievelijk parochie, 

De gemeente verwerkt deze 
gegevens op basis van haar 
gerechtvaardigde activiteiten,  

 

 en/of; 

 

ter uitvoering van de 
overeenkomst van het 
lidmaatschap 



waarbinnen de doop werd 
bediend; 

• belijdenis van het geloof, met 
vermelding van de datum 
alsmede van de 
kerkgemeenschap en de naam 
van gemeente respectievelijk 
kerk, waar belijdenis van het 
geloof werd gedaan; 

• kerkelijke inzegening van het 
huwelijk, met vermelding van de 
datum alsmede van de 
kerkgemeenschap en de naam 
van de gemeente, waar de 
inzegening heeft 
plaatsgevonden; 

• datum van overkomst uit een 
andere gemeente of uit een 
andere kerkgemeenschap, met 
vermelding van de naam van 
deze gemeente c.q. 
kerkgemeenschap; 

• gegevens in verband met het 
einde van het lidmaatschap 
van de gemeente:  

• datum van vertrek dan wel 
overschrijving naar een andere 
gemeente met vermelding van 
de naam van de nieuwe 
gemeente,  

• datum van overlijden,  

• datum van overgang naar een 
andere kerkgemeenschap,  • 
datum van onttrekking aan de 
gemeenschap van de kerk,   

• datum waarop de 
gemeenschap van betrokkene 



met gemeente en kerk geacht 
wordt verbroken te zijn;   

 

 

Opslag gegevens in verband met het coronavirus 
Situatie Vastgelegde gegevens Grondslag 
Gemeenteleden 
melden zich via het 
formulier op de 
website aan voor 
samenkomsten. 

Voornaam, achternaam, 
emailadres en het aantal 
bezoekers voor de kerkdienst, 
oppas, bijbeluur of 
jongerenprogramma. 
 
Gegevens worden opgeslagen 
voor 4 weken, om 
gemeenteleden te informeren 
over een mogelijke uitbraak. 
Daarna kunnen de gegevens 
geanonimiseerd bewaard 
blijven om trends te analyseren 
in het aantal bezoekers. 
 

Vanwege het coronavirus zijn 
kerken verplicht te werken 
met reserveringen voor de 
diensten. De Open Hof 
verstuurd deze gegevens over 
een beveiligde SSL-
verbinding. 
 
De Open Hof slaat de 
minimale informatie op over 
bezoekers en deelt deze niet 
met de overheid of GGD.  

Verwerking gegevens vanwege het functioneren van de gemeente 

Situatie  Gegevens Grondslag 

Er worden 
nieuwsbrieven (al 
dan niet 
elektronische) 
verstuurd naar 
leden van de 
gemeente, dan 
wel personen met 
wie de gemeente 
regelmatig 
contact 
onderhoudt en/of 
een relatie heeft 
om betrokkenen 
op de hoogte 
brengen van de 
activiteiten van 
de gemeente. 

Het kerkblad 
wordt 
maandelijks 
verspreid, 
zowel in fysieke 
vorm als in 
digitale vorm. 

Verder worden 
er geregeld 
Extra 
Nieuwsbrieven 
verspreid 
(uitsluitend in 
digitale vorm). 
Deze extra 
nieuwsbrieven 
verschijnen als 
de actualiteit 

naam en 
voornamen c.q. 
voorletters; 
woonadres 

e-mailadres   

De gemeente verzamelt 
deze gegevens op basis 
van haar 
gerechtvaardigde 
activiteiten, haar 
gerechtvaardigd belang,  

 

 



zich daar voor 
leent. 

Er worden in het 
kerkblad dan we 
de nieuwsbrief 
gegevens van 
zieke personen 
vermeld. 

 Naam, informatie 
over de 
gezondheidstoestan
d 

Voor het vermelden van 
gegevens rondom ziekte in 
de nieuwsbrief is 
toestemming verkregen 
van de betrokkene. 

Er wordt een 
gemeentegids 
uitgegeven 
waarin een lijst 
van alle 
gemeenteleden is 
opgenomen. 

 naam en 
voornamen c.q. 
voorletters; 
straatnaam, 
huisnummer, 
postcode, 
woonplaats 
geboortedatum 

geslacht;   

Telefoonnummer en  
e-mailadres 

aard van het 
lidmaatschap 

Als iemand niet wil worden 
opgenomen in deze gids, 
kan dat worden gemeld 
aan de ledenadministratie. 

ledenadministratie@cgk-
scherpenzeel.nl  

Tijdens een 
kerkdienst worden 
in gebed of 
anderszins 
namen van leden 
van de gemeente 
genoemd. 

 Naam, informatie 
over de 
gezondheidstoestan
d 

De gemeente verzamelt 
deze gegevens op basis 
van haar 
gerechtvaardigde 
activiteiten, te weten haar 
gerechtvaardigd belang 
om een gemeenschap te 
kunnen zijn waarin leden 
naar elkaar omzien en hen 
op te dragen aan God. De 
namen worden bekend 
gemaakt, nadat daarvoor 
toestemming is verkregen 
van de desbetreffende 
persoon  

 

Er worden 
opnames van 

 Het is mogelijk dat 
bezoekers van de 

De kerk heeft als taak aan 
alle mensen het evangelie 



kerkdiensten 
gepubliceerd 

dienst op de 
geluidsopname te 
horen zijn, dan wel 
dat er gegevens 
van gemeenteleden 
in voorbede of op 
andere momenten 
tijdens de dienst 
worden verwerkt 

te verkondigen.  Om al haar 
leden en al Gods mensen in 
staat te stellen deze 
kerkdiensten mee te maken 
plaatst de gemeente 
kerkdiensten online op 
basis van haar 
gerechtvaardigde 
activiteiten en haar 
gerechtvaardigd belang.  

 

Bij bezoekers van 
onze website worden 
er cookies geplaatst. 
Cookies zijn kleine 
bestanden die op uw 
apparatuur worden 
geplaatst, 
bijvoorbeeld op een 
computer, telefoon 
of tablet. Met cookies 
kan informatie 
worden verzameld of 
opgeslagen over het 
websitebezoek of 
over (het apparaat 
van) de bezoeker. 

 De gemeente verwerkt deze 
gegevens op basis van haar 
gerechtvaardigde activiteiten 
haar gerechtvaardigd belang 
om een beter beeld te kunnen 
krijgen op welke wijze onze 
website wordt gebruikt en hoe 
wij deze kunnen verbeteren. 
De cookies worden anoniem 
verwerkt 

 

 

Gemeenteleden 
worden 
aangeschreven 
voor het doen van 
een financiële 
bijdrage of 
toezegging 

Gemeentelede
n worden 
jaarlijks 
aangeschreve
n 

naam en 
voornamen c.q. 
voorletters; 
straatnaam, 
huisnummer, 
postcode, 
woonplaats  

Om voldoende financiën te 
verkrijgen verzoekt de 
gemeente haar leden op 
basis van haar 
gerechtvaardigde 
activiteiten en haar 
gerechtvaardigd belang  
om een financiële bijdrage 

Hulpaanvragen 
bij de diaconie 
worden 
opgenomen in 
een administratie. 

Hulpaanvrage
n komen 
binnen via een 
diaken  

In de administratie 
worden 
opgenomen: naam 
en voornamen c.q. 
voorletters;  

De gemeente en 
diaPrivacyverklaring.pdfco
nie hebben tot taak om te 
zien naar de 
hulpbehoevenden in de 
wereld en verwerken 



adresgegevens 

nadere afspraken 
over de hulp 

derhalve op basis van haar 
gerechtvaardigde 
activiteiten en ter 
uitvoering van een 
overeenkomst tot 
hulpverlening deze 
gegevens. 

Er worden zonder toestemming 
geen gegevens aan derden 
verstrekt, met uitzondering van het 
Landelijk Bureau van de CGK. Dit 
Bureau ondersteunt alle bij de CGK 
aangesloten kerken en voert onder 
meer een landelijke 
ledenadministratie, met behulp 
waarvan verschillende CGK 
organisaties de leden van 
informatie kunnen voorzien.  

De plaatselijke kerk, i.c. de CGK te Scherpenzeel, is 
een onderdeel van de landelijke CGK. 

De gemeente verstrekt deze gegevens op basis 
van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten 
haar gerechtvaardigd belang om een landelijke 
gemeenschap te kunnen, die op basis van een 
gezamenlijke grondslag kerk wil zijn.    

 

 

 


