
Privacystatement 
 
Thuisfrontcomité Kieviet , hierna te noemen tfc, verwerkt persoonsgegevens en andere 
data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg 
belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens 
worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en wij stellen deze niet ter beschikking 
aan derden. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels 
we ons houden. 
 
Thuisfrontcomité Familie Kieviet 
Het tfc Kieviet is een comité bestaande uit individuen, dat Paulus-Jan en Antje Kieviet 
ondersteunt bij hun Bijbelvertaalwerk en al het andere werk dat zij doen voor de 
organisatie Wycliffe Bijbelvertalers. In beginsel zorgen Paulus-Jan en Antje Kieviet zelf 
voor de samenstelling van dat comité. Bij het wegvallen van een lid van het comité 
wordt door de familie Kieviet in overleg met het comité gezocht naar een nieuw lid. 
Het thuisfrontcomité, waar Paulus-Jan en Antje ook zelf deel van uit maken, behartigt de 
zakelijke belangen van de familie Kieviet. Het werk van Paulus-Jan en Antje wordt 
voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs. Het tfc werft donateurs, voert 
acties, roept haar relaties op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling en verzorgt 
de public relations. 
 
 
Persoonsgegevens 
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens: 
 
naw-gegevens 
telefoonnummer 
e-mailadres 
geslacht 
IBAN (bij donaties) 
giftenpatroon 
 
Deze gegevens dienen om u gericht te kunnen informeren over het werk van de familie 
Kieviet, om te vragen om een financiële ondersteuning en/of het uitvoeren van incasso’s. 
Wij verzamelen financiële data en persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de 
overeenkomst (donatie, machtiging, periodieke schenking). Deze gegevens worden door 
donateurs en belangstellenden zelf aangeleverd en worden niet via andere kanalen 
bemachtigd. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u 
zich aanmeldt voor één van onze uitingen en wanneer u zich aanmeldt als donateur of 
vrijwilliger. Ook vindt verzameling van persoonlijke gegevens plaats via een door de 
donateur of belangstellende ingevuld aanmeldformulier, een telefoongesprek of het 
uitdelen van nieuwsbrieven. 
Verzamelde gegevens worden nooit aan derden verstrekt. 
 
Toepasselijkheid 
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, 
relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie. 
 



Verwerking van uw gegevens 
Het tfc houdt een donateursadministratie bij en een financiële administratie. Daarin 
worden persoonsgegevens van relaties vastgelegd. Relaties zijn personen die: 
 
- donateur zijn van het werk van de familie Kieviet 
- zich hebben opgegeven voor een (e-mail) nieuwsbrief; 
 
De financiële administratie wordt uitgevoerd in het Microsoft-programma Excel. Deze 
bestanden worden lokaal opgeslagen bij de penningmeester en zijn niet toegankelijk 
voor anderen. Deze financiële en persoonlijke gegevens kunnen eventueel worden 
gedeeld met andere leden van het tfc, maar nooit met anderen dan tfc-leden. 
De donateursadministratie wordt bijgehouden in Google Sheets. Dit donateursbestand is 
opgeslagen in de cloud en is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. 
Beheerders van dit bestand zijn de penningmeester, secretaris en Paulus-Jan Kieviet. 
 
De bankrekeningen van het tfc zijn ondergebracht bij de Protestantse Gemeente 
Alblasserdam. De familie Kieviet is uitgezonden door deze gemeente. Dit brengt met zich 
mee dat giften voor de familie Kieviet vallen onder de CBF-erkenning voor goede doelen 
en zodoende de ANBI-status bezit. Eigenaar van deze bankrekeningen is de Protestantse 
Gemeente Alblasserdam, in de persoon van de penningmeester. De penningmeester van 
het tfc is de beheerder ervan, die de bankgegevens kan delen met Paulus-Jan en Antje 
Kieviet en geanonimiseerd met andere leden van het tfc, maar nimmer met derden. 
 
 
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of 
deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven per e-mail: 
tfckieviet@gmail.com, of via de website www.openboek.org. 
Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze 
activiteiten. Het tfc is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u 
informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. 
 
Hoe beschermt tfc Kieviet uw persoonsgegevens? 
Het tfc neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde 
toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Het tfc zorgt er bijvoorbeeld voor dat 
alleen bepaalde personen van het tfc toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is 
afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en 
gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden. 
 
E-mail en/of post 
Wanneer u als abonnee van één van onze nieuwsbrieven of magazines, als donateur of 
informatieaanvrager uw e-mailadres aan het tfc hebt verstrekt, informeren wij u per e-
mail en/of post, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en 
voor eventuele verzoeken om een financiële bijdrage. 
 
Afmelden (e-mail) nieuwsbrieven 
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment 
afmelden bij de administratie van het thuisfrontcomité per e-mail: 
tfckieviet@gmail.com. 
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Contact met relaties 
Het tfc informeert haar relaties over haar werk via nieuwsbrieven, magazines, per e-
mail, post, telefoon en/of social media. Regelmatig doen wij een verzoek om het werk 
van Wycliffe te steunen door een financiële bijdrage en gebed. 
 
Bezoek aan onze website 
Onze website (www.openboek.org) verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze 
zelf doelbewust aan ons verstrekt. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie 
aan te vragen, om onze nieuwsbrief te ontvangen, om een gift te geven, om ons uit te 
nodigen voor een presentatie etc. Deze gegevens zullen vertrouwelijk door ons 
behandeld worden en gebruikt worden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Tfc 
Kieviet maakt geen gebruik van websitestatistieken. Ook worden door de website geen 
cookies geplaatst.  
 
 
Contactgegevens 
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van 
persoonsgegevens zijn: 
 
Tfc familie Kieviet 
E-mail: tfckieviet@gmail.com 
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