
Goochelvereniging 
Naam : ………… 
Straat : ………. 
Postcode: ………. 
Plaats: …………….. 
 

Aan de secretaris van de Stichting Nederlandse Magische Unie (NMU) 
p/a Secretariaat MU 
…………(naam)…….. 
…………(adres)…….  
…………(postcode, plaats)………. 

 
INLEIDING 
De NMU dient voor het nastreven van haar doelstellingen, haar interne administratie en het informeren van alle bij 
de NMU aangesloten geïnteresseerden in de goochelkunst , te kunnen beschikken over een gering aantal op die 
geïnteresseerden betrekking hebbende gegevens. Dit betreft per lid of donateur: 

Titel, voornaam, tussenvoegsel, achternaam,adres, postcode, plaats, land, telefoon, 
status (lid van welke vereniging of donateur). 
Tevens kunnen worden opgenomen: 
Mobiele telefoon, emailadres, artiestennaam, website, geboortedatum. 

De gegevens worden handmatig ingevoerd en bijgehouden door betrokkenen zelf of door 
verenigingsbestuurders. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de leden van de eigen vereniging en door 
bestuurders van de NMU of door hen aangestelde functionarissen ten behoeve van een goed functioneren van de 
NMU. De beslissing om de ledenlijst op de website te plaatsen werd goedgekeurd op de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van 10 maart 2007. De gegevens zullen worden gebruikt conform het gestelde in het 
Vrijstellingsbesluit Wbp van 7 mei 2001. 
 

VERKLARING INZAKE TOESTEMMING VOOR HET – BEPERKT - OPNEMEN VAN 
PERSOONSGEGEVENS IN DE LEDENLIJST VAN DE NMU OP EEN AFGESCHERMD DEEL VAN 

DE NMU-WEBSITE 
 

Ondergetekende, bestuurder van de in de kop van deze verklaring genoemde vereniging, verklaart namens alle 
leden van die vereniging dat: 
 

- ondergetekende het juiste aantal leden van de vereniging heeft gemeld aan de NMU 
- de leden van de vereniging voor het verwerken van de gegevens daartoe ondubbelzinnig toestemming 

hebben gegeven; 
- de gegevens aan de medeleden van de eigen vereniging, hier ook onder te verstaan alle bij de stichting 

aangesloten personen, mogen worden verstrekt ten behoeve van activiteiten en handelingen die gericht 
zijn op het nastreven van de doelstellingen van de stichting en behoorlijk bestuur; 

 
Toelichting: 
Voor een goed begrip is het zaak de volgende elementen te onderscheiden: 
De NMU is een stichting. Een stichting kent, anders dan een vereniging, géén leden. Bij de NMU zijn 
verenigingen en donateurs aangesloten. De door deze verenigingen daartoe aangewezen afgevaardigden 
vormen het Algemeen Bestuur van de NMU. Iedere vereniging hanteert een ledenlijst (wie daarop staat moet 
daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebben gegeven en de te verwerken gegevens zijn aan beperkingen 
onderhevig). Die lijst mag met toestemming van de leden ook worden verstrekt aan personen of bedrijven buiten 
de vereniging. Deze toestemming is niet vereist indien het gaat om activiteiten die voor de vereniging gebruikelijk 
zijn of zijn goedgekeurd door de ledenvergadering (dus zeker voor activiteiten van de NMU bij wie de vereniging 
is aangesloten).  
 
Referte:  
1. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens. Sinds 
1 september 2001 is de Wbp van kracht. 
2. Besluit van 7 mei 2001, houdende aanwijzing van verwerkingen  van persoonsgegevens die zijn vrijgesteld van de melding 
bedoeld in artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Vrijstellingsbesluit Wbp)  
 
 
 
 
……………………. 
Naam functionaris 
 
 
……………………..     …………………….. , ……………………….. 
Functionaris (vz, secr)     datum   plaats 


