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Welkom bij Stichting Natuur- en Milieu-Educatie 

 

Hierbij bieden wij je informatie van de Stichting Natuur- en Milieu-Educatie aan. Je vindt 
alle informatie van de stichting.  
 
Om als vrijwilliger te kunnen en mogen werken bij het NMC, vragen wij voor jou een 
Verklaring Omtrent het Gedrag aan en vragen wij jou het document ‘gedragsregels en –
code’ te ondertekenen en bij het Natuur- en Milieucentrum af te geven of op te sturen.  
De stichting voldoet aan de regels voor de AVG (Autoriteit Persoonsgegevens). In hoofdstuk 
‘Privacy Policy’ vindt u ons beleid.  
De adressenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Verandering in naam, adres en overige 
contactgegevens graag direct doorgeven aan één van de medewerkers.  
 
Vragen over deze inhoud kun je stellen aan de secretaris van het bestuur, Gerard Schreurs 
of aan assistent coördinator/educatief medewerker, Anja Akkermans. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Natuur- en Milieu-Educatie 
 
Het bestuur 
 
Marleen Gresnigt-Raemaekers, voorzitter 
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Je bent als vrijwilliger werkzaam, of gaat werken in Natuur- en Milieucentrum De IJzeren 
Man. In deze artikel maak je kennis met de organisatie. 
 
 

Algemene informatie 

 

De gemeente Weert is eigenaar van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (NMC). 
De gemeente heeft de exploitatie en het beheer van het centrum in handen gegeven van 
het bestuur van de Stichting Natuur- en Milieu-Educatie. Het bestuur bestaat een 
voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele leden. Voor de dagelijkse bedrijfsvoering 
heeft de Stichting een coördinator (24 u.) en een educatief medewerker (20 u.) in dienst. 
Naast hen is een conciërge ingehuurd. Bij vrijwel alle activiteiten zijn vrijwilligers onmisbaar.  
 
Het NME-bestuur heeft conform de statuten uit 1989 haar doel als volgt geformuleerd: Het 
vergroten van kennis en inzicht in de natuur en het milieu door middel van leerprocessen 
en andere vormen van informatieoverdracht. Samengevat in de begrippen educatie, 
informatie en communicatie. Door het bieden van een divers aanbod aan een zeer brede 
doelgroep wordt het doel bereikt.  
De stichting wordt voor een groot deel door de gemeente Weert gefinancierd. Naast de 
reguliere financiering kan er incidenteel een beroep worden gedaan op projectsubsidies en 
sponsoren. 
 
Door het bestuur is een huishoudelijk reglement opgesteld waarin een aantal zaken nader is 
uitgewerkt en vastgelegd. Het huishoudelijk reglement is ter inzage. 
 
Stichting NME staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, 
integriteit, eerlijkheid en veiligheid zijn hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis 
voor de gedragscode, die binnen het NMC wordt gehanteerd. De interne gedragscode is 
toegevoegd. 
 
De stichting voldoet aan de regels voor AVG. De Privacy Policy is opgenomen in deze map.  
 

Locatie 

 
Het NMC ligt in het gebied De IJzeren Man, een gebied van zo’n 100 hectare. Dit gebied is 
bestemd als recreatiegebied en heeft naast het NMC een zwembad, kinderboerderij, 
binnen- en buitenspeeltuin, klimbos, waterskibaan en zintuigenpark. 
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Onder het motto ‘eerst binnen kijken om buiten meer te zien’, heeft het NMC een breed 
activiteitenaanbod, een prachtige tuin, een stenentuin en een bijenhal.  
Binnen worden vooral kinderen uitgedaagd tot ontdekken. Zij kunnen de dieren in de 
aaigang aaien en op onderzoek uitgaan voor en achter de interactieve biotopenwand.  
De IJzeren Man is een onderdeel van GrensPark Kempen~Broek. Dit grensoverschrijdende 
park heeft, net als een huis, verschillende ‘kamers’, die elk weer wat anders te bieden 
hebben aan natuurlandschappen en natuurwaarden.   
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De visie op en uitgangspunten van het 
vrijwilligerswerk 

 
Bij het uitvoeren van nagenoeg alle activiteiten worden vrijwilligers ingezet. De inzet 
gebeurt onder verantwoordelijkheid van een van de beroepskrachten. Naast assisteren bij 
activiteiten zijn vrijwilligers o.a. belast met gastvrouw– gastheerschap, tuinonderhoud en 
klein onderhoud, ontwikkelen van educatieve activiteiten, ict, bibliotheek, NMC-café, 
dierencollectie en inrichten van tentoonstellingen. 
Vrijwilligers worden geworven via goedbezigweert.nu (Punt Welzijn), mondeling door 
vrijwilligers en medewerkers en via de nieuwsbrief. 
Als een kandidaat zich meldt, volgt een gesprek met één van de beroepskrachten. In dit 
gesprek komen de volgende zaken aan de orde:  
- organisatie: doelstellingen, structuur en activiteiten; 
- vacature: taken, tijdsinvestering, benodigde kennis en vaardigheden; 
- rechtspositie: de rechten en plichten van de vrijwilliger (AVG, gedragscode en VOG); 
- vrijwilliger: motivatie, verwachtingen, wensen en samenwerking; 
- inwerkperiode en evaluatie. 
De vrijwilliger wordt ingewerkt door een beroepskracht, een werkgroep of andere 
vrijwilliger. Na twee maanden is er een gesprek tussen vrijwilliger en beroepskracht. In dit 
gesprek kijken beide partijen of de samenwerking wordt voortgezet. 
 

Definitie vrijwilligerswerk 

Vrijwilligerswerk is werk dat niet verplicht en onbetaald, maar wel in enig georganiseerd 
verband wordt verricht ten behoeve van het Natuur- en Milieucentrum, de gebruikers of de 
gasten. 
De vrijwilliger kiest er in vrijheid voor om bepaalde werkzaamheden op zich te nemen. Dit 
betekent niet dat er sprake is van vrijblijvendheid. 
Vrijwilligers zijn onbetaalde krachten. Dat betekent dat vergoedingen alleen betrekking 
hebben op aannemelijke kosten ten behoeve van en/of kosten in verband met het 
verrichten van het vrijwilligerswerk. 
 
 

Verzekeringen  

 
Het bestuur van Stichting NME heeft een aantal verzekeringen afgesloten, nl. 
- Aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur;  
- WA-verzekering voor de vrijwilligers; 
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De gemeente Weert heeft ook enkele verzekeringen voor vrijwilligers afgesloten, 
waaronder ongevallen- en persoonlijke eigendommen-, aansprakelijkheid- en 
rechtsbijstandsverzekering. 
 
 

Omgangsregels 

 
Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen 
zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en 
elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze stichting alle vormen van 
ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, 
seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe 
aanzetten, ontoelaatbaar vinden.  
Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij 
meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen 
kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil 
natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.  
 
 

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers 

 
Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en (minderjarige) 
leden/deelnemers aan de activiteiten en andere bezoekers van de organisatie zijn niet 
eenduidig vast te stellen. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het 
andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet 
prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden 
afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want 
voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. 
Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en 
contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, 
absoluut ontoelaatbaar zijn!  
Daarom hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode 
opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, 
transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, 
stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee 
verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.  
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De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:  

1. De medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de gast zich 
veilig en gerespecteerd voelt.  

2. De medewerker onthoudt zich ervan de deelnemer/bezoeker te bejegenen op een 
wijze die de gast in zijn waardigheid aantast.  

3. De medewerker dringt niet verder door in het privéleven van de gast dan functioneel 
noodzakelijk is.  

4. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten 
opzichte van de gast. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties 
tussen medewerker en gast tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden 
beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

5. De medewerker mag de gast niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar 
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.  

6. De medewerker zal tijdens activiteiten zeer terughoudend en met respect omgaan met 
gast en de ruimtes waarin zij zich bevinden.  

7. De medewerker heeft de plicht de gast naar vermogen te beschermen tegen vormen 
van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er 
actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de gast is betrokken, wordt 
nageleefd.  

8. Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 
gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij 
verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen 
personen.  

9. De medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen.  
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de 

toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van 
de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in 
contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.  

 

Verklaring Omtrent het Gedrag 

 

Van alle vrijwilligers die werkzaam zijn in het Natuur- en Milieucentrum vraagt de stichting 
een Verklaring Omtrent het Gedrag aan. Dat zijn de vrijwilligers die onder St. NME vallen, 
maar ook de vrijwilligers die aan een andere organisatie verbonden zijn en in of rond het 
centrum hun werk uitvoeren. 
Voor het indienen van een aanvraag bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn de 
volgende gegevens nodig: eigen naam en voorletters, geboortedatum en e-mailadres. Over 
de procedure kunt u bij Anja Akkermans informatie opvragen. 



  9 

 
Deze gedragsregels en -code zijn 27 september 2015 vastgesteld door het bestuur van 
Stichting Natuur- en Milieu-Educatie Weert. 
 
 
 
 
[naam] ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
heeft kennisgenomen van de omgangsregels, gedragsregels en gedragscode en leeft deze 
na tijdens werkzaamheden die in- of namens het Natuur- en Milieucentrum uitgevoerd 
worden. 
 
 
Ondertekening vrijwilliger     Ondertekening Bestuur Stichting 
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Vertrouwenspersoon 

 
Bij de stichting zijn twee vertrouwenspersonen aangewezen:  en,. Bij deze mensen kunt u 
terecht als u tegen zaken aanloopt binnen uw werk, waarmee u niet uit de voeten kunt.  
Deze vertrouwenspersonen genieten het vertrouwen van de bij de organisatie betrokken 
personen (medewerkers en managers) en zijn thuis in de cultuur van de 
vrijwilligersorganisatie. 
 

Anonimiteit en vertrouwelijkheid 

Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn centrale begrippen bij de taken en bevoegdheden 
van de vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon heeft een vertrouwelijke functie 
en er wordt van hem verwacht dat deze vertrouwelijkheid garandeert. Daarnaast bestaat 
er een wettelijke meldingsplicht voor het op de hoogte zijn van strafbare feiten en kan 
anonimiteit niet wettelijk gegarandeerd worden. De vertrouwelijkheid ten opzichte van 
de melder kan soms strijdig zijn met andere taken, zoals de signalerings- en 
adviesfunctie. In de praktijk blijkt dit soms onwerkbaar. Bij integriteitaantastingen zijn de 
belangen van de organisatie ook in het geding en kan het soms niet anders dan een 
melding ook bij het bevoegd gezag onder de aandacht te brengen. Organisaties moeten 
vertrouwelijkheid in beginsel altijd proberen te waarborgen. 
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Huisregels voor de diverse teams van het NMC 

 

Algemeen 

• Stichting Natuur- en Milieu-Educatie heeft als hoofddoel EDUCATIE. Van alle 

teams/werkgroepen verwacht het bestuur dat educatie in al hun uitingen/werkzaamheden 

voorop staat. 

• Het NMC is facilitair voor de ‘groene’ organisaties die verbonden zijn aan de Stichting. 

• Gebruik van ruimte en materialen is mogelijk na overleg met conciërge, coördinator of 

educatief medewerkster. Voor het gebruik van een ruimte kan één van de medewerkers, 

indien aanwezig de conciërge, een reservering vastleggen. 

• Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij aanwezig is op de vastgestelde werkdag en 

uren. Bij verhindering moet hij/zij zich tijdig afmelden. Dat kan bij de conciërge, coördinator 

of educatief medewerkster van het NMC.  

• Tijdens je dienst krijg je koffie of thee. Je kunt een muntje voor de automaat vragen aan de 

baliemedewerker van dat moment. 

• In en rond het gebouw (hele tuin) vragen we je niet te roken. 

• De vruchten en kruiden uit de tuin mag je plukken na overleg met de beheerder van de tuin. 

 

Tuin 

• Voor het werken in de tuin moet je veilige, gepaste en beschermende kleding dragen 

(ARBO-wetgeving). 

• Voor het onderhoud is gereedschap aanwezig. Dit bevindt zich in de berging aan de 

bijenhal.  

• Gebruik gereedschap waar het voor bedoeld is.  

• Laat gereedschap niet onbeheerd achter. Denk ook aan de veiligheid van de bezoeker. 

• Reinig het gereedschap voordat je het weer opruimt. Begin daar een half uur voor het einde 

van je dienst mee. 

• Vraag aanschaf van materialen, noodzakelijke reparaties of onderhoud aan bij de 

coördinator. 

• Tuingereedschap mag niet uitgeleend of verhuurd worden zonder overleg met de 

coördinator. 

• Het grof onderhoud (sloten maaien, bomen kappen e.d.) wordt uitgevoerd door Bosgroep 

Zuid. Zij onderhouden ook het IJzeren Mangebied en zijn opgeleid om met gemotoriseerd 

gereedschap om te gaan. 

 



  12 

 

Onderwijs 

Het NMC ontvangt jaarlijks veel scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs. Voor deze 
leerlingen worden programma’s op maat samengesteld. De diverse vrijwilligers komen voor deze 
activiteiten (ontwikkeling) samen op dinsdagochtend. 

• Activiteiten vinden vaak in groepsverband plaats. 

• Activiteiten voor basisschoolkinderen zijn altijd onder begeleiding van leerkrachten en/of 

ouder. 

• Een groep middelbare scholieren wordt meestal ondersteund door een of twee vrijwilligers, 

en altijd soms ook door een docent. 

• Werkzaamheden voor ontwikkeling van activiteiten en materialen wordt aangestuurd door 

de coördinator.in onderling overleg verdeeld. 

Techniek/ict 

Het klein onderhoud van het NMC gebeurt door vrijwilligers. Deze vrijwilligers komen samen op 
dinsdagochtend. In overleg met de conciërge worden klussen opgepakt. 

• Werk veilig. 

• Voor het onderhoud is gereedschap aanwezig. 

• Gebruik gereedschap op de manier waar het voor bedoeld is. 

• Laat gereedschap niet onbeheerd achter. Denk ook aan de veiligheid van de bezoeker. 

• Vraag aanschaf van materialen, noodzakelijke reparaties of onderhoud aan bij de 

coördinator. 

• Gereedschap mag niet uitgeleend of verhuurd worden zonder overleg met de coördinator. 

• Het groot onderhoud wordt uitgevoerd bedrijven die door de conciërge of gemeente Weert 

(verhuurder van het pand) worden ingehuurd.  

 

Balie 

Voor baliemedewerker is een aparte brochure die bij indiensttreding wordt uitgereikt. 

  



Privacy Policy 

Het bestuur van Stichting Natuur- en Milieu-Educatie hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over 
hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Stichting Natuur- en Milieu-Educatie houdt zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit 
brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren. 

Als Stichting Natuur- en Milieu-Educatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen 
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit 
document. 
 
 
Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers 
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Stichting Natuur- en Milieu-Educatie verwerkt ten 
behoeve van de volgende doelstelling(en): 
Administratieve doeleinden; 
Mailing (schriftelijk, e-mail) 
Aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag; 
Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen; 
Uitnodigingen voor diverse bijeenkomsten voor (oud)vrijwilligers; 
Registratie van inzet bij diverse activiteiten/werkzaamheden. 
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Natuur- en Milieu-Educatie de volgende 
persoonsgegevens van u vragen: 
Voornaam, voorletters 
Tussenvoegsel 
Achternaam 
Adres 
Telefoonnummer(s) 
Geboortedatum  
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E-mailadres. 
 
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Natuur- en Milieu-Educatie opgeslagen ten behoeve 
van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 
Gedurende de periode dat de vrijwilliger in dienst is tot zeven jaar na uitdiensttreding. 

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten 

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Stichting Natuur- en Milieu-Educatie verwerkt ten 
behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinden; 
- Het verstrekken van informatie over voor hen relevante activiteiten. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Natuur- en Milieu-Educatie de volgende 
persoonsgegevens van u vragen: 

- Naam 
- Adres 
- Woonplaats 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- School  

 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Natuur- en Milieu-Educatie opgeslagen ten behoeve 
van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de looptijd van de activiteit(en) en daarna alleen voor administratie voor 
maximaal 3 jaar. 
 
 

Beeldmateriaal 

 

Foto’s  

 
Beeldmateriaal publiceren  

• Er is toestemming nodig voor het publiceren van beeldmateriaal.  
o deelnemer > 16 jaar; moet zelf toestemming geven. Deelnemer < 16 jaar; 

toestemming nodig van zijn of haar ouders. 

• Beeldmateriaal moet goed beveiligd worden.  
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• Je moet kunnen aantonen dat je toestemming hebt. Toestemming moet ook weer 
ingetrokken kunnen worden. 

• Je moet kunnen aantonen dat je maatregelen hebt genomen om het beeldmateriaal te 
beschermen.  

o Beveiligen tegen misbruik 
o Privacy beschermen 

 
 

Persoonsgegevens op internet  

 

Toestemming nodig  

Persoonsgegevens van een ander op internet publiceren mag in principe alleen als daarvoor een 
wettelijke grondslag is uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Eén daarvan is 
toestemming van de mensen om wie het gaat. Maar niet altijd. Er geldt bijvoorbeeld een 
uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik. In dat geval is de Wbp niet van toepassing.  
 

Persoonsgegevens verwijderen  

Staan iemands gegevens op internet, dan heeft diegene het recht om deze gegevens te laten 
verwijderen. Bijvoorbeeld omdat ze onjuist, onvolledig of verouderd zijn of omdat ze niet ter zake 
doen.  
 

Journalistieke uitzondering  

Voor journalistieke publicaties gelden bepaalde uitzonderingen op de Wbp. De journalistieke 
publicatie moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor de journalistieke uitzondering. Ook een 
journalistieke publicatie moet u kunnen baseren op een wettelijke grondslag.  

 

Hergebruik van foto’s en gegevens   

Dat mag alleen met uw toestemming. Ook al heeft u de foto’s en andere gegevens zelf openbaar 
gemaakt, niemand mag ze zomaar elders op internet plaatsen. De gegevens worden dan namelijk in 
een andere context gebruikt en voor een ander doel. 
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Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; 
- Het verzorgen van de (financiële) administratie personeel en jaarrekening; 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 
 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 
indien daarvoor (schriftelijke) toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. 
 

Bewaartermijn 

Stichting Natuur- en Milieu-Educatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor 
het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen; 

- Alle personen die namens Stichting Natuur- en Milieu-Educatie van uw gegevens kennis 
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 
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Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u 
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een 
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken. 
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 
 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit 
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 
met ons op! 
 
 
 
 


	Welkom bij Stichting Natuur- en Milieu-Educatie
	Algemene informatie
	Locatie
	De visie op en uitgangspunten van het vrijwilligerswerk
	Verzekeringen
	Omgangsregels
	Gedragscode (vrijwillige) medewerkers
	De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:
	Verklaring Omtrent het Gedrag
	Vertrouwenspersoon
	Huisregels voor de diverse teams van het NMC
	Privacy Policy
	Beeldmateriaal
	Klachten
	Vragen


