
 

 

 

BELEID VERENIGING TREIN 8.28 H.IJ.S.M.  

Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. beheert haar vermogen en wendt de opbrengst daarvan, na aftrek van 

haar kosten, aan binnen haar doelstelling. Het vermogen van de Vereniging is belegd defensief in 

courante aandelen en obligaties. Het doel is om een jaarlijkse opbrengst te genereren, welke kan 

worden aangewend voor haar doelstelling. Tevens wordt getracht om het vermogen zoveel mogelijk in 

stand te houden. In dit kader worden gerealiseerde koerswinsten aan het vermogen toegevoegd.  Het 

bestuur toetst deze toevoegingen aan het verloop van het vermogen en de hoogte van de inflatie in de 

betreffende periode. Het meerdere kan worden toegevoegd aan de jaarlijkse opbrengsten en aldus 

worden aangewend binnen de doelstelling van de Vereniging.   

Jaarlijks is ongeveer € 150.000,- beschikbaar voor haar doelstelling. Er wordt naar gestreefd 50 % van 

de beschikbare gelden te besteden aan projecten in het buitenland en 50 % aan projecten in Nederland.  

De aanvragen voor projecten in het binnenland worden onderverdeeld in aangepaste auto’s, 

vakantiekampen en overige bestemmingen. Voor aangepaste auto’s  gold in 2012 een 

maximumbijdrage van € 1.000,-, dit is in 2013 op € 1.500,- vastgesteld en voor vakantiekampen € 

1.000,-. In 2019 is de maximum bijdrage voor vakanties vastgesteld op € 1.500,- 

Een aanvraag kan per e-mail (trein-8.28@hotmail.com) worden ingediend.  

De ingediende aanvragen worden behandeld op de vergadering en daarover wordt besloten op basis 

van consensus. Bijdragen kunnen direct worden gegeven of in de vorm van een garantie. De 

garantietermijn bedraagt in principe een jaar.              

Voor toewijzing komen in aanmerking: - projecten op het gebied van gezondheidszorg en zorg voor 

gehandicapten - pleegoudergezinnen - onderwijsactiviteiten - (school)kampactiviteiten - individuele 

vakanties van kinderen met ernstige problemen. - kinderopvangactiviteiten - verbouw- en 

inrichtingskosten voor zorgbehoevende jongeren - aanvullende financiële steun, daar waar de overheid 

in wettelijke zin niet of niet voldoende voorziet.   

Een aanvraag kan slechts worden toegewezen indien de financiële situatie van degene ten                

behoeve van wie de aanvraag wordt gedaan van dien aard is, dat een bijdrage                                                             

noodzakelijk is.    

PRIVACY STATEMENT VERENIGING TREIN 8.28 H.IJ.S.M.  

Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M., gevestigd aan Vondelstraat 39, 1054 GJ Amsterdam, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring.  

1. Contactgegevens:  

E-mail:   trein-8.28@hotmail.com  

Website: https://fondseninnederland.nl/fonds/vereniging-trein-828-hijsm 

Adres:   Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. Vondelstraat 39 1054 GJ  Amsterdam   

mailto:trein-8.28@hotmail.com
https://fondseninnederland.nl/fonds/vereniging-trein-828-hijsm


Telefoon:  06-51456432  

2. Functionaris Gegevensbescherming:  

Bestuurslid de heer B. Schipper is de Functionaris Gegevensbescherming van Vereniging Trein 8.28 

H.IJ.S.M. Hij is te bereiken via bob@openandcompany.com.  

3. Persoonsgegevens die wij verwerken:  

Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

- Voor- en achternaam  

- Geslacht  

- Geboortedatum  

- Geboorteplaats  

- Adresgegevens  

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:  

Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

van uw cliënt:  

- Ras (foto identiteitsbewijs)  

- Gezondheid  

- Kredietwaardigheidscheck   

Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. verricht betalingen. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te 

beschermen tegen misbruik, toetsen wij kredietwaardigheid. Hiertoe gebruiken wij de noodzakelijke 

persoonsgegevens (waaronder uw adres- en bankgegevens).  

-Gegevens van personen jonger dan 16 jaar  

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:  

Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

-  Het behandelen van een aanvraag voor mogelijke toekenning van subsidie.  

 6. Geautomatiseerde besluitvorming:  

Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. 

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat 

daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M.) tussen zit.   

 7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:  

Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 

bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

 

 



(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden  

Personalia   5 jaar      Maximale subsidie binnen de periode                           

Adresgegevens   5 jaar      Maximale subsidie binnen de periode   

Bijzondere persoonsgegevens 5 jaar      Maximale subsidie binnen de periode  

 

8. Delen van persoonsgegevens met derden:  

Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. verstrekt GEEN persoonsgegevens aan derden.   

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:  

Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.  

10. Back-ups in de Cloud  

Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. bewaart uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar in een beveiligde 

Cloud.  

11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:   

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 

u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. en heeft 

u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 

genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 

persoonsgegevens sturen naar Trein-8.28@hotmail.com.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht 

in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 

link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

12. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:  

Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 

of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via 

Trein8.28@hotmail.com  
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