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De stichting 

De Koers van Oers is een stichting welke verantwoordelijk is voor de uitgave van het dorpsblad Koers 

van Oers welke 11x per jaar verschijnt. De Koers van Oers is een blad voor en door Oerlenaren, met 

informatie over en aankondigingen en verslagen van allerlei activiteiten die in Oerle worden 

georganiseerd. Lokale ondernemers hebben de mogelijkheid om tegen een vergoeding zoals vermeld 

op www.koersvanoers.nl een advertentie in het blad te plaatsen.  

 

De Koers van Oers wordt gemaakt door vrijwilligers en de stichting is grotendeels afhankelijk van 

advertentieopbrengsten en de donaties van de inwoners van Oerle. Het blad wordt huis-aan-

huis verspreid in Oerle en haar buitengebied en in het dorpscentrum d’Ouw School zijn losse 

exemplaren verkrijgbaar. 

 

Door de verkoop van tweedehandse boeken, DVD’s, platen en CD’s genereert de stichting extra 

inkomsten die geheel ten goede komen van het dorpsblad. Deze verkoop vindt in het voorjaar plaats 

tijdens de Oerse Braderie en in het najaar organiseert zij een eigen boekenmarkt.  

Met betrekking tot de eigen evenementen en actuele dorpszaken houden wij een facebookpagina 

bij, waar foto’s, verslagen of aankondigingen voor nieuwe evenementen geplaatst worden. 

 

Persoonsgegevens 

Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben of hebben 
gehad. Dit betreft in de eerste plaats onze redactieleden en onze bezorgers. Daarnaast betreft het 
ook (toekomstige) adverteerders en onze donateurs.  
 
Wij gebruiken de gegevens voor administratieve zaken en als contactmogelijkheid zolang iemand 
donateur, adverteerder, redactielid of bezorger is. Persoonsgegevens van donateurs, adverteerders, 
redactieleden of vrijwilligers worden niet gedeeld met anderen.  
 
De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard in fysieke mappen en digitaal bij onze 
bestuursleden. De digitale gegevensopslag wordt beschermd middels up-to-date virusscanners. 
Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en met grote zorgvuldigheid 
behandeld. 
 

Beeldmateriaal 

Wij bewaren digitaal beeldmateriaal van onze vrijwilligers en van activiteiten/evenementen waarvan 

verslag wordt gedaan in het dorpsblad. De Koers van Oers staat het vrij dit publiekelijk vergaarde 

beeldmateriaal te gebruiken tenzij door betrokkene(n) anders wordt aangegeven. 

mailto:secretariaat@koersvanoers.nl
http://www.koersvanoers.nl/
https://www.facebook.com/people/Koers-van-Oers/100014881094064


 

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen 
Hiervoor kan contact worden opgenomen via secretariaat@koersvanoers.nl. De aanvraag wordt dan 
in behandeling genomen afhankelijk van de gestelde vraag wordt de juiste actie uitgezet. Dit geldt 
tevens voor informatie op de Facebookpagina en voor beeldmateriaal. 
 
Datalek 
Bij een eventuele datalek zullen de betreffende personen én de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 
72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld. Indien blijkt dat alleen gegevens zijn gelekt 
die slechts een geringe kans geven op schending van rechten van betrokkene(n), dan zal de Autoriteit 
Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld (art. 33.1 van het AVG). 
 
Klachten omtrent verwerking en opslag 
Indien geoordeeld wordt dat wij - ondanks de zorgvuldige behandeling van de gegevens - niet 
handelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan contact worden 
opgenomen met secretariaat@koersvanoers.nl. Indien dit niet tot een bevredigend antwoord leidt, 
kan een klacht worden ingediend via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 
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