
  

Privacyverklaring 

LEADER AANJAAGGROEP WEIDSE VEENWEIDEN 
OPGESTELD IN MEI 2018 

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland



Inleiding 

Wat is LEADER Weidse Veenweiden? 
LEADER is een onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling. Hierin gaat het om de vernieuwing van het platteland en om het 
werken ‘van onderop’. Een groep betrokken mensen in Utrecht-West, de LEADER 
Aanjaaggroep (LAG), heeft daarvoor een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld. 
Iedereen met een projectidee dat aansluit bij die strategie kan bij de LAG terecht voor 
ondersteuning bij de ontwikkeling van het idee, voor meedenken, contacten leggen en/of 
een financiële bijdrage. De financiële bijdrage komt van de Europese Unie, de provincie 
Utrecht en van gemeenten en/of waterschappen. De LEADER-periode loopt van 2016 tot 
en met 2020. 

Binnen Nederland is LEADER onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 
2015-2020 (POP3) waarin een vitale, duurzame agrarische sector, de kwaliteit van natuur 
en milieu, en de leefbaarheid van het platteland centraal staan. Het Ministerie van 
Economische Zaken is de beheersautoriteit van het POP3. De Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) is het betaalorgaan. 

Wie is de LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden? 
De LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden (LAG) bestaat uit negen mensen die 
wonen en/of werken in het LEADER-gebied en die kennis en netwerken hebben op de 
doelstellingen van de LOS. Acht mensen zijn private personen, één lid is burgemeester. 
De LAG wordt ondersteund door twee coördinatoren die de groep ondersteunen bij het 
aanjagen en ontwikkelen van projectideeën, het organiseren van bijeenkomsten en 
excursies, samenwerking met andere partijen, communicatie, het proces en de 
organisatie van vergaderingen. Ook begeleiden zij aanvragers bij het doen van een 
aanvraag en het verantwoorden van verkregen bijdragen.  

De LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden is een adviescommissie van de provincie 
Utrecht. De LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden is geen rechtspersoon en heeft 
daarom een penvoerder: de Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West.  
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Verklaring 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
De LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden kan persoonsgegevens van u verwerken 
doordat u zich via telefoon of e-mail hebt gemeld bij de LAG met bijvoorbeeld een 
projectidee en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de 
website of via het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief heeft verstrekt. De LAG kan de 
volgende persoonsgegevens verwerken: 
- uw voor- en achternaam 
- de naam van uw bedrijf en/of organisatie 
- uw adres 
- uw telefoonnummer 
- uw e-mailadres 
- sociale media accounts 
- uw IP-adres (door MailChimp, het platform dat de LAG gebruikt voor het toesturen van 

de nieuwsbrief en uitnodigingen). 

Daarnaast kan de LAG persoonsgegevens verwerken die door u en/of door de provincie 
Utrecht aan de LAG worden verstrekt in het kader van een aanvraag voor een LEADER-
bijdrage. Behalve de hierboven genoemde persoonsgegevens kan het dan ook gaan om 
informatie over de organisatie of het bedrijf in de vorm van statuten, uittreksel kamer van 
koophandel en andere documenten die nodig zijn voor het doen van een aanvraag voor 
een LEADER-bijdrage.  

Waarom de LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden gegevens nodig heeft 
De LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden gebruikt uw persoonsgegevens om 
telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en/of met het 
doel om samenwerking te bevorderen en/of om initiatieven verder te brengen die 
bijdragen aan de doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Daarnaast gebruikt 
de LAG uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten 
toe te sturen.  

Daarnaast kan de LAG uw persoonsgegevens verkrijgen en verwerken in het kader van 
een aanvraag voor een LEADER-bijdrage.  

Hoe lang de LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden gegevens bewaart 
De LEADER-periode duurt tot en met 2020 en kent twee uitloopjaren waarin er nog 
projecten worden uitgevoerd en resultaten worden geëvalueerd en gecommuniceerd. In 
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2023 dient de LAG haar werkzaamheden over de periode 2015 - 2022 te verantwoorden 
aan provincie, Rijk en EU.  

De LAG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uiterlijk is dit tot en met 
het einde van het verantwoordingsjaar oftewel tot 31 december 2023. Het kan zijn dat u 
in 2023 benaderd wordt of we uw gegevens mogen overdragen aan een nieuwe LEADER-
groep.  

Delen met anderen 
De LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden verstrekt uw persoonsgegevens alléén 
aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het 
helpen ontwikkelen van uw projectidee) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
In alle andere gevallen zullen wij u eerst om toestemming vragen.  

In kaart brengen websitebezoek 
Op de website van de LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden, 
www.leaderweidseveenweiden.nl, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden 
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die 
uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en 
klikgedrag op de website. De LAG gebruikt deze informatie om de werking van de 
website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en 
worden niet aan derden verstrekt. 

Google analytics 
De LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden maakt gebruik van Google Analytics om 
bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-
advertenties van de LAG bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.  

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-
adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid 
van Google Analytics hier aan.  

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De 
LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden heeft hier geen invloed op. 
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De LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden heeft Google geen toestemming 
gegeven om via de LAG verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere 
Google-diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U 
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 
ajg@leaderweidseveenweiden.nl. De LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden zal zo 
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  

Beveiligen 
De LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden (LAG) heeft de bescherming van uw 
gegevens altijd serieus genomen en blijft dat ook doen. Ze neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LEADER Weidse Veenweiden 
maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw 
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de LAG 
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de LAG 
ajg@leaderweidseveenweiden.nl. www.leaderweidseveenweiden.nl Is een website van de 
LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden. De LEADER Aanjaaggroep Weidse 
Veenweiden is als volgt te bereiken: 

Postadres:   Postbus 194, 3500 AD Utrecht (postadres penvoerder Stichting    
   Gebiedsontwikkeling Utrecht-West.  

Vestigingsadres:  Archimedeslaan 2, Utrecht (vestigingsadres penvoerder Stichting  
   Gebiedsontwikkeling Utrecht-West) 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: de LEADER Aanjaaggroep 
Weidse Veenweiden is geen rechtspersoon 

Telefoon:   06 - 169 723 69 (coördinator Michelle Poort) of  
   06 - 225 663 81 (coördinator Marianne Breedijk) 

E-mailadres:   ajg@leaderweidseveenweiden.nl 
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