
      

  

 
 
 
 
 
 

Hoe lang bewaren we documenten op de website? 
 
In dit document kunt u lezen hoe lang we, over het algemeen, documenten of berichten op de website bewaren.  
 
Let op 1: er kunnen altijd redenen zijn waarom berichten of documenten eerder verwijderd worden of langer blijven staan. U kunt aan dit overzicht dus geen enkel recht ontlenen.    
 
Let op 2; het kan zijn dat u informatie zoekt die niet (meer) op de website staat. Dan kunt u contact opnemen met de redactie van de website. Als de informatie die u zoekt 
redelijkerwijs nog te achtehalen is, kan die (dan) worden toegestuurd. 
 
nr. Onderwerp Waar te vinden Termijn Evt. opmerking 
1 Berichten • Op de homepagina, bij ‘nieuwste be-

richten’ 
• Zo kort als de actualiteit duurt; 
• met als maximum twee maanden; 
• tenzij er een belangrijke reden is om 

de termijn te verlengen. 
 

• Zichtbaar voor iedereen die de website 
bezoekt. 

2 Diensten • Op de homepagina, bij ‘waardevolle 
vieringen’ 

• Tot en met de dag waarop de dienst 
plaats vindt. 

• Zichtbaar voor iedereen die de website 
bezoekt. Daarna wordt de dienst bij 
‘vieringen archief’ geplaatst. 

 
3 Dienten in het archief • Op de homepagina, bij ‘vieringen ar-

chief’  
 

• Tot en met twee maanden na de dag 
waarop de dienst is gehouden. 

• Zichtbaar voor iedereen die de website 
bezoekt. 

4 Activiteiten • Op de homepagina, bij ‘verbindende 
activiteiten’ 

 

• Tot en met de dag waarop de activiteit 
plaats vindt. 

• Zichtbaar voor iedereen die de website 
bezoekt. 

 
5 Audio-visuele versie van de erediensten • Op kerkdienstgemist.nl, bij  

SoW Kudelstaart 
• zo lang als de bewaartermijn bij kerk-

dienstgemist.nl is 
• Vindbaar en te beluisteren voor ieder-

een, als live-uitzending, maar ook om 
terug te luisteren. 

 
6 Kindermoment in de eredienst • Op de pagina ‘Kinderen’ onder het 

kopje ‘Kindernevendienst’ 
• Geen termijn bepaald • Het beterft een youtube playlist, die 

zichtbaar is en te beluisteren is door 



 
 
 

 
 

 
  

nr. Onderwerp Waar te vinden Termijn Evt. opmerking 
iedereen die website of youtube be-
zoekt. 

 
7 Audiobestanden van de erediensten • Op de pagina ‘Media’ • Twee maanden • Te beluisteren door iedereen die de 

website bezoekt. 
 

8 Nieuwsbrieven (compleet) • Als onderdeel van de informatie over 
de dienstn (zie nr. 2 en 3) 

 

• Tot het moment dat de dienst uit het 
archief wordt verwijderd (zie nr. 3) 

• Alleen zichtbaar voor diegenen die zijn 
geregistreerd op de website en zich 
ook hebben aangemeld. 

9 Nieuwsbrieven (gescreend) 
 
 

• Als onderdeel van de informatie over 
de diensten (zie nr. 2 en 3); 

• Op de pagina ‘media’ 

• Tot het moment dat de dienst uit het 
archief wordt verwijderd (zie nr. 3) 

• Gedurende vier weken 

• Zichtbaar voor iedereen die de website 
bezoekt. 

10 Kerkbladen (informatie PG SOW Kudel-
staart, compleet) 

• Op de pagina ‘media’ • Gedurende twee weken. • Alleen zichtbaar voor diegenen die zijn 
geregistreerd op de website en zich 
ook hebben aangemeld. Deze plaatsing 
is vooralsnog tijdelijk en geldt zolang 
als de coronacrisis duurt. 

 
11 Kerkbladen (informatie PG SOW Kudel-

staart, zonder persoonlijk nieuws) 
• Als onderdeel van de informatie over 

de diensten (zie nr. 2 en 3) 
• Gedurende twee weken • Zichtbaar voor iedereen die de website 

bezoekt. 
12 Lief-en-leed-informatie • Op de pagina ‘Media’  • Geurende twee weken • Alleen zichtbaar voor diegenen die zijn 

geregistreerd op de website en zich 
ook hebben aangemeld. Deze plaatsing 
is vooralsnog tijdelijk en geldt zolang 
als de coronacrisis duurt. 
 

13 Andere relevante documenten • Op de pagina ‘Media’  • Zo lang als het document relevantie 
heeft. 

 

 
Webredactie, 16 mei 2020. 


