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1 Inleiding
2020 was een lastig jaar voor onze vereniging: hoewel onze grootste zorg het internet is, 
vertrouwden we vooral op fysieke bijeenkomsten om ons te organiseren en contact met de leden
te houden.

2 Vereniging

2.1 Ledenaantal
Via de website hebben zich in 2018 en 2019 1858 mensen aangemeld als lid, en in 2020 kwamen 
er 76 nieuwe leden bij, voor een totaal van 1934 leden.

2.2 Ledenvergaderingen
In 2020 vond geen enkele ledenvergadering plaats.

2.3 Bestuur
Aan het begin van 2020 bestond het bestuur uit Laura Vermeulen, Daan Gerla, Tim van Lieshout, 
Reinier Tromp, en Bas Gaag (officieel ook Paul Tang nog). Na de zomer sloot Rogier Huurman 
zich aan, Tim trad uit en ook Paul werd uitgeschreven. Het bestuur was eind 2020:

Laura Vermeulen – voorzitter

Daan Gerla – penningmeester

Rogier Huurman – interim-secretaris

Reinier Tromp – bestuurslid

Bas Gaag – bestuurslid

3 Financiën
In 2020 had de Datavakbond geen bankrekening. Serverkosten werden betaald door de 
bestuursleden gezamenlijk. Ook was een subsidie van maximaal €10.000 van het SIDN-fonds 
toegewezen voor het project Your Digital Footprint, waarvoor in 2021 een bankrekening zal 
worden geopend.



4 Activiteiten

4.1 Bijeenkomsten
In 2020 heeft de Datavakbond geen bijeenkomsten georganiseerd, vanwege de heersende 
coronapandemie.

4.2 Data in Den Haag
Eind 2020 begon de werkgroep Inhoud onder leiding van bestuurslid Rogier aan een nieuw 
project: een datastandpuntenvergelijking. Hiervoor zijn de verkiezingsprogramma’s van alle 
deelnemende partijen doorgelezen om standpunten over dezelfde datathema’s te kunnen 
vergelijken. De presentatie staat gepland na januari 2021.

4.3 Your Digital Footprint
Op 1 april is het project Your Digital Footprint gestart, met financiering van het SIDN-fonds. 
Datavakbond-lid Jim Lemmers en projectleider Daan Gerla hebben een stuk aan de weg 
getimmerd door databases van trackers te verzamelen. Trackers zitten in websites en 
smartphone apps en sluizen persoonlijke data van internetgebruikers een onoverzichtelijke 
netwerk van add-tech bedrijven in. Door data te verzamelen over deze dataverzamelaars gaan ze
dat inzichtelijker maken.

5 Communicatie

5.1 Nieuwsbrieven
In 2020 is één DATARECAP verstuurd, in februari, en één nieuwsbrief in mei. De eerste werd 826 
keer geopend, de tweede 727 keer.

5.2 Website
In 2020 verschenen 3 nieuwsberichten op de website.

5.3 Sociale media

5.3.1 Facebook
In 2020 verschenen 8 berichten op https://www.facebook.com/datavakbond/, en de pagina heeft
ongeveer 200 volgers.

https://www.facebook.com/datavakbond/


5.3.2 Twitter
In 2020 verstuurde de Datavakbond 6 tweets en 13 retweets. @datavakbond heeft ongeveer 500 
volgers.

5.4 Media-optredens
Op 5 januari trad Laura Vermeulen op in De Late Avond, een radioprogramma in Zuid-Holland.

Op 17 april gaf Laura een interview over corona-apps bij WKPA.

Op 26 mei verscheen een interview met Laura, Evelyn Austin, en Paul Tang over digitale rechten 
in Magazine Digitale Stad.

6 Externe relaties

6.1 The Privacy Collective
De Datavakbond steunt de class action rechtszaak van The Privacy Collective tegen Salesforce en
Oracle. Deze bedrijven verhandelen  privégegevens online en verkopen persoonsgegevens door 
aan adverteerders. Dat is bij wet verboden. Daarom heeft de Datavakbond zich bij een groeiende 
groep privacy-organisaties gevoegd die de rechtszaak van The Privacy Collective tegen 
Salesforce en Oracle steunt.

https://magazinedigitalestad.nl/index.html#issue/5
https://magazinedigitalestad.nl/index.html#issue/5
https://www.wkpa.nl/zon-app-kan-je-beter-niet-downloaden-je-bent-kwetsbaar-omdat-je-zoveel-gevoelige-data-deelt-en-dat-terwijl-de-toegevoegde-waarde-onduidelijk-is/
https://twitter.com/datavakbond/

	1 Inleiding
	2 Vereniging
	2.1 Ledenaantal
	2.2 Ledenvergaderingen
	2.3 Bestuur

	3 Financiën
	4 Activiteiten
	4.1 Bijeenkomsten
	4.2 Data in Den Haag
	4.3 Your Digital Footprint

	5 Communicatie
	5.1 Nieuwsbrieven
	5.2 Website
	5.3 Sociale media
	5.3.1 Facebook
	5.3.2 Twitter

	5.4 Media-optredens

	6 Externe relaties
	6.1 The Privacy Collective


