Protocol ledenadministratieprogramma LeaWeb
Partijen
KBO-Afdeling Knegsel gevestigd te Knegsel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Mevrouw C.J.M. van der Heijden, voorzitter en Mevrouw Y.P. Pluijms, secretaris,
en KBO-Brabant gevestigd te ’s-Hertogenbosch, rechtsgeldig vertegenwoordigd
overwegende dat:
- de KBO-Afdeling en KBO-Brabant beide verenigingen zijn met natuurlijke leden;
- de KBO-Afdeling en KBO-Brabant op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens
beide gerechtigd zijn een ledenadministratie bij te houden;
- de KBO-Afdeling mede ten behoeve van gebruik van de ledenadministratie door KBOBrabant de invoer van de ledengegevens verzorgt;
- KBO-Brabant ten behoeve van het voeren van de ledenadministratie van de Brabantse
KBO-Afdelingen en de eigen ledenadministratie het ledenadministratieprogramma
LeaWeb heeft ontwikkeld;
verklaren het volgende te zijn overeengekomen, dan wel als intentie uit te spreken:
1. KBO-Brabant stelt aan de bij hem aangesloten KBO-Afdeling voor gebruik beschikbaar
het ledenadministratieprogramma LeaWeb, domeinnaam www.leaweb.nl.
2. De terbeschikkingstelling van het ledenadministratieprogramma LeaWeb door KBOBrabant aan de KBO-Afdeling geschiedt om niet.
3. KBO-Brabant blijft eigenaar van het ledenadministratieprogramma LeaWeb.
4. De KBO-Afdeling en KBO-Brabant hebben beide toegang tot de ledengegevens die zij
voor hun verenigingsdoelen nodig hebben.
5. De toegang tot de gegevens wordt geregeld via een protocol over gebruiksrechten voor
diverse functionarissen, zodat onbevoegden geen toegang tot de gegevens hebben.
6. KBO-Brabant en de KBO-Afdeling maken afspraken over de toekenning van de
gebruiksrechten (recht om te schrijven, recht om te lezen, recht om te downloaden, recht
om te publiceren, etc.) en zeggen toe deze te handhaven.
7. KBO-Brabant en de KBO-Afdeling gebruiken de opgeslagen gegevens uitsluitend voor
eigen gebruik en conform de Wet persoonsregistratie. Tot dit eigen gebruik behoren
eveneens het benutten van ledengegevens voor beleidsmatige en/of statistische
doeleinden.
8. De KBO-Afdeling verplicht zich het ledenadministratieprogramma LeaWeb uitsluitend
te gebruiken voor de eigen ledenadministratie en dit programma niet aan derden
beschikbaar te stellen.
9. KBO-Brabant verstrekt de KBO-Afdeling wekelijks ledenpassen op basis van de in
LeaWeb door de KBO-Afdeling ingevoerde ledengegevens.

10. De KBO-Afdeling is bekend met het gegeven dat KBO-Brabant het
ledenadministratie- programma LeaWeb heeft aangemeld bij de Registratiekamer
ingevolge de Wet persoonsregistratie.
11. KBO-Brabant en de KBO-Afdeling dragen er zorg voor dat de gegevens uit de
ledenadministratie niet in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens worden
gebruikt.
12. KBO-Brabant verplicht zich een zogenaamde helpdesk in te richten voor het bijstaan
van de KBO-Afdeling bij implementatie en gebruik van het ledenadministratieprogramma LeaWeb.
13. KBO-Brabant verplicht zich, binnen bepaalde kaders, het ledenadministratieprogramma LeaWeb regelmatig te laten actualiseren en deze update om niet ter
beschikking te stellen aan de KBO-Afdeling. De kaders voor het actualiseren worden
gevormd door behoeften van gebruikers, technische mogelijkheden en het door de
Algemene Vergadering bepaalde budget, een en ander ter beoordeling van KBO- Brabant.
14. Als over toepassing van dit protocol verschil van mening ontstaat, zal KBO-Brabant
de KBO-Afdeling uitnodigen voor overleg, waarbij het Algemeen Bestuur van KBOBrabant in redelijkheid een beslissing neemt.
15. Wanneer de Afdeling ophoudt te bestaan of niet langer onderdeel uitmaakt van KBOBrabant, vervalt het recht om van het ledenadministratieprogramma LeaWeb gebruik te
maken.

