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Woordje van de Grootmeester 

 
 

                                                               

 

Geachte Mevrouw, Mijnheer 

Geachte leden en confraters 

De vakantiemaanden zijn er om te genieten, vooral bij mooi weer en op een gezellig terras: het is je 

allemaal gegund 

 

Wij beginnen ons al stilaan klaar te stomen voor de Jeneverfeesten, die aan de 30ste editie toe zijn. 

 

Dit jaar zullen enkele nieuwe commandeurs onze rangen vervoegen. 

 

Wel moeten we onze secretaris om gezondheidsredenen vervangen, maar hij blijft 

wel nog adviserend commandeur. 

 

Tot slot wens ik je fijn verlof toe en geniet van onze Hasseltse witte. 

Schol!! 

 

Uw Grootmeester 

Alexis Van Brabant 
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Actualiteit uit de jeneverwereld 

 

Confrérie van de Hasseltse Jenever promoot Hasseltse graanjenever met 
keurmerk  
 
Horecazaken die minstens twee Hasseltse graanjenevers op de kaart zetten en hun 
kandidatuur insturen, kunnen voortaan een erkenning van de Confrérie van de Hasseltse 
Jenever verwerven. Met het initiatief wil de Confrérie haar geliefde streekproduct 
promoten en de consumptie van het Hasselts witteke en nieuw élan geven.  
 

           
 
“Nu we weer zeven Hasseltse stokerijen hebben, willen we dat ook laten zien, in Hasselt en 
daarbuiten”, zeggen de Alex Vanbrabant, Willy Smeets, Rolf Sterckx, Rudi Hermans en Dirk 
Thoelen van de Confrérie van de Hasseltse Jenever. 
Zowel cafés, brasseries als restaurants kunnen het label krijgen. “En ze hoeven zeker niet in 
Hasselt te liggen”, vertellen de vijf confraters. “Er zijn twee labels: een zilveren en een 
gouden. Dat zilveren label krijg je wanneer je zaak minstens twee van de zeven Hasseltse 
graanjenevers aanbiedt. Dat zijn: Smeets, Massy, het Jenevermuseum, Vanderlinden, 
Wissels, ‘t Stookkot en Quintens. Na drie jaar kan je doorgroeien naar het gouden label 
wanneer je dan drie of meer Hasseltse graanjenevers op je kaart aanbiedt. De zuivere 
graanjenevers zijn essentieel om voor het nieuwe jeneverlabel in aanmerking te komen. 
Fruitjenevers, cocktails en dergelijke beschouwen we als extraatjes. We vinden dat er in 
Hasselt nog net iets te vaak ‘niet-Hasseltse’ soorten aangeboden worden. Daarom dit 
initiatief.” 
 “Tijdens rondleidingen in de stad krijgen we vaak de vraag te horen waar de autochtone 
inwoner of de nieuwsgierige toerist een echte Hasseltse borrel kan proeven”, vertelt Willy 
Smeets, die al decennia stadsgids is. “Ik weet uiteraard waar dat kan, maar het aanbod is 
beperkt, zeker als je de mogelijkheid wilt hebben om te kiezen tussen verschillende 
stooksels. Daar willen we nu duidelijkheid in brengen met een mooi label dat de uitbater kan 
ophangen in zijn zaak. Tegelijk krijgt hij ook een sticker die als een soort keurmerk op het 
raam van het etablissement kan gehangen worden. 
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Horecazaken kunnen kandideren via secretariaat@confreriehasseltsejenever.be. Het label is 
volledig gratis. Nu al hebben zich verscheidene kandidaten gemeld. De Confrérie zal 
voortaan maandelijks een jeneverlabel uitreiken. Binnen zes maanden, wanneer de dertigste 
Jeneverfeesten op de agenda staan, willen de confraters dan op het stadhuis een hele reeks 
horecazaken tegelijk ‘labelen’. En vanaf dan volgt een jaarlijkse uitreiking van labels op de 
zaterdag van de Jeneverfeesten, de Dag van de Jenever. Ook zaken die buiten Hasselt 
gelegen zijn en aan de voorwaarden voldoen, kunnen het label bemachtigen. 

 

Naar: het Nieuwsblad                                                        Foto’s: Herman Janssens 

                                                                                                             Het Nieuwsblad 

 

Restaurant Caracole ontvangt eerste Zilveren Jeneverlabel van de Confrérie 
van de Hasseltse Jenever 
 
Op dinsdagavond 24 april 2018 kreeg restaurant Caracole op de Hasseltse Zuivelmarkt het 
eerste Zilveren Jeneverlabel van de Confrérie van de Hasseltse Jenever. Het is een 
erkenning vanwege de Confrérie voor een Hasseltse horecazaak die zuivere Hasseltse 
graanjenevers van minstens twee verschillende stokers op haar kaart heeft staan.  
 

  
 
Het kanton Hasselt beschikt over heel wat jeneverstokerijen die nog echte graanjenever 
distilleren. Zo zijn er graanjenevers van Smeets, Fryns, Massy, ’t Stookkot, het 
Jenevermuseum, Vanderlinden, Quintens, en in oktober 2018 komt daar nog Wissels bij. In 
de aanloop naar de dertigste Jeneverfeesten pakt de Confrérie van de Hasseltse Jenever uit 
met een nieuw concept waarmee zij de Hasseltse jenever door heel het jaar wil etaleren. 
“Geen betere promotie voor ons stadsproduct dan de jeneverschenkers zelf”, luidt het. 

mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be
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Ruben en Geert van het visrestaurant Caracole ontvingen het eerste Jeneverlabel uit handen 
van Grootmeester Alex Van Brabant. 
 

                   
 
De Caracole heeft Extra Graanjenever van Smeets en Hasseltse Jonge van Vanderlinden op 
de kaart staan en komt daardoor in aanmerking voor het keurmerk. De vertegenwoordigers 
van beide stokerijen, Nathan Van Cuyck en Olivier Vanderlinden, waren daarom ook op het 
appèl bij de uitreiking. Burgemeester Nadja Vananroye kleefde de officiële sticker op de deur 
van de zaak. 
 

      
 
Als een horecazaak minstens drie jaar na het verwerven van een zilveren label minstens 3 
pure graanjenevers van verschillende distillateurs schenkt, heeft ze recht op een gouden 
jeneverlabel. 
Met deze labelactie geeft de Confrérie van de Hasseltse Jenever de eerste aanzet in aanloop 
naar de 30ste Jeneverfeesten in oktober 2018.  
 
Naar: Chrétien Paesen HBvL                                             Foto’s: Chrétien Paesen HBvL 
           desmaakvandehoreca.wordpress.com                             Herman Janssens   

https://desmaakvandehoreca.wordpress.com/2018/04/24/restaurant-caracole-hasselt-ontvangt-eerste-zilveren-jeneverlabel-van-confrerie-van-hasseltse-jenever/
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Hasseltse Jeneverfeesten pakken in 2018 uit met herbruikbare borrelglaasjes 

 
Hasseltse is niet alleen de Stad van de Smaak, maar ook een milieubewuste omgeving. De 
jaarlijkse Hasseltse Jeneverfeesten waren dan ook de ideale gelegenheid om dit laatste 
extra in de verf te zetten. 
 
Tijdens de Jeneverfeesten 2018 zal het in Hasselt gedaan zijn met de kleine plastieken 
borrelglaasjes voor éénmalig gebruik, die overal blijven rondslingeren als hinderlijk zwerfvuil. 
De milieubelastende plastieken glaasjes worden vervangen door borrelglazen van duurzame 
kunststof die na een wasbeurt verscheidene keren kunnen herbruikt worden.  
Er zullen tijdens het tweedaagse evenement ter promotie van de jenever aparte bakken 
staan om de recycleerbare glazen in te zamelen. Een logistieke ploeg haalt deze glaasjes dan 
geregeld op, wast ze af en brengt ze terug naar de drankenstanden. 
 
Naar: desmaakvandehoreca.wordpress.com 
 

 
De Japanse Tuin was de ideale stek voor de brunch van de Confrérie 
 
Een zestigtal leden en commandeurs gingen op 21 april 2018 in op de uitnodiging van de 
Confrérie van de Hasseltse Jenever voor een brunch met rondleiding in de Japanse Tuin. 
De weergoden waren de deelnemers gunstig gezind: een vroeg lentezonnetje vergezelde 
hen de hele dag. 
 
De activiteit werd geopend met een korte wandeling door de tuin, gevolgd door een heerlijk 
glaasje bubbels. De verschillende Japanse bomen en struiken stonden bovendien volop in 
bloei: hèt moment dus om de kleurrijke Japanse Tuin met een bezoek te vereren.  
 

 

https://desmaakvandehoreca.wordpress.com/2018/04/24/restaurant-caracole-hasselt-ontvangt-eerste-zilveren-jeneverlabel-van-confrerie-van-hasseltse-jenever/
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Tegen 11 uur in de voormiddag schoof iedereen aan bij rijkelijke en smakelijke brunch. Het 
was een prima gelegenheid om wat bij te babbelen bij een lekker broodje, een smakelijk 
soepje of een gezond kommetje vers fruit. Keuze aan voedsel en drank was er in overvloed.  
De Confrérie maakte ook van de gelegenheid gebruik om aspirant Ludo Lambrichts als 
commandeur in hun rangen op te nemen. Grappig detail: daar men het obligate zwaard bij 
zulke viering vergeten was, werd het zonder problemen vervangen door een fles Extra 
Smeets.  
 

         
 
Toen de buikjes voldoende gevuld waren, kwam confrater Lambert Vanstreels, kenner bij 
uitstek van de Japanse Tuin, op de proppen met een stukje geschiedenis over het ontstaan 
en de realisatie van deze Hasseltse landmark. Hij had er zelfs zijn Japanse kimono, een 
aandenken aan zijn reis in opdracht van de stad naar he Land van de Rijzende Zon ter voorbereiding 
van de aanleg van de Japanse Tuin, voor uit de kast gehaald. 
Daarna trokken de aanwezigen naar buiten om met bekwame en verhelderende begeleiding  
van confraters Lambert Vanstreels en Willy Smeets de hele tuin te bezoeken. De dag werd – 
hoe kan het ook anders – met een glaasje echte Hasseltse jenever afgesloten. Zoals dikwijls 
het geval is, hadden de afwezigen ongelijk.   
 

             

 
Herman Janssens                                                                                        Foto’s: Herman Janssens 
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Culinair met jenever 

 

Bij gelegenheid van de uitreiking van ons Jeneverlabel aan restaurant Caracole te Hasselt 

en met hopelijk veel zonnige zomerdagen in het vooruitzicht, hebben we deze rubriek 

voorbehouden aan een frisse jenevercoktail, de Tom Collins. 

Tom Collins 

Ingrediënten:                          

60 ml jenever  

30 ml citroensap 

15 ml suikersiroop  

60 ml sodawater 

twee schijfjes citroen 

een takje basilicum 

Methode: shaken 
Glas: longdrinkglas 
Garnering: twee schijfjes citroen en een takje basilicum 

Bereiding 

Doe de delen jenever, citroensap en de suikersiroop in een shaker. 

Vul vervolgens de shaker tot aan de rand met ijsblokjes en schud hard. 

Vul een longdrinkglas met ijsblokjes. 

Giet de cocktail in het glas. 

Vul het glas tot de rand met sodawater. 

Garneer met de citroenschijfjes en een takje basilicum. 

Heeft u recepten van hapjes, gerechten, desserts of cocktails met jenever als een 

belangrijk(ste) ingrediënt, aarzel dan niet om het met ons en onze leden te delen.         

Stuur het recept, eventueel met foto, naar secretariaat@confreriehasseltsejenever.be,   

met de vermelding ‘Culinair met jenever’.  

mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be
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Activiteitenkalender 

Voorbije activiteiten 

22-04-2018: Mattentaartenfestival in Geraardsbergen 
30-04-2018: Meiboomplanting te Hasselt (Vanveldekeplein) (afgelast vanwege het stormweer) 
21-04-2018: bezoek Japanse Tuin met aperitief, brunch en koffie  
24-05-2018: Algemene Vergadering in het stadhuis te Hasselt 

 
Foto’s te bezichtigen op onze website  www.confreriehasseltsejenever.be 

                                      en op Facebook https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever 

Komende activiteiten 

De Confrérie van de Hasseltse Jenever zal op volgende activiteiten aanwezig zijn: 

02-07-2018: Landbouwdagen Alden Biesen 
07-09-2018 tot en met 09-09-2018: Fiësta Europa  
Eind september 2018: Hasseltse Revue 
  
Verdere details vindt u op de Facebookpagina van de Confrérie van de Hasseltse Jenever:                 

                                    https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever 

 

Geschiedenis van en anekdotes over de jenever          

 
Van jenever stoken tot het vetmesten van ossen en varkens. 
 

Tijdens de 19de eeuw kochten onze jeneverstokers ook werkossen op in Frankrijk: dat 

gebeurde vooral bij hen die een zekere leeftijd bereikt hadden en de krachten voelden 

afnemen. De dieren werden hier gevoed met de spoeling of de draf van het jeneverstoken 

en na een viertal maanden verkocht of naar het slachthuis gebracht. Daarna konden de 

stallen weer met nieuwe beesten gevuld worden. Zo verdienden de jeneverstokers er een 

aardige duit mee! De Kempische boeren ten noorden van de stad Hasselt kwamen het mest 

uit de stallen halen om er hun zandige bodem vruchtbaarder mee te maken . De omgeving 

van de huidige Kinderboerderij zag er toen heel anders uit: er waren veel akkergronden om 

rogge en gerst te telen als grondstof voor de jeneverstokerijen! 

Rond 1870 waren er een dertigtal stokers in en rondom Hasselt en elke stoker had 

gemiddeld een tachtigtal ossen op stal. Om de 4 maanden verlieten zo meer dan 2000 ossen 

de stallen! In 1880 bijvoorbeeld werden er zelfs 9000 ossen ingevoerd; 

Tijdens het derde kwartaal van 19de eeuw schreef een Diepenbekenaar dat Hasselt meer 

ossen telde dan dat er Hasselaren waren. Hasselt telde toen +/- 9500 inwoners. 

http://www.confreriehasseltsejenever.be/
https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever/
https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever
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Wat we zeker weten is dat er in de draf of de spoeling toen nog een kleine hoeveelheid 

alcohol aanwezig was en dat was een verklaring voor het feit dat sommige ossen op weg 

naar het slachthuis dol te keer konden gaan. De rijkswacht is zelfs ooit tussenbeide moeten 

komen om een dol dier te doden. De Hasseltse uitdrukking “zo zat als een varken, zo zat als 

een os” vindt daar waarschijnlijk haar oorsprong in. Luikenaren wisten het vlees van de 

Hasseltse ossen en varkens te waarderen. Het was voor hen een soort van gemarineerd 

vlees dat ze hier kochten en met de trein naar Luik brachten. 

Na de Wet Vandervelde van 1919 verminderde het stoken van alcohol en kwamen vele 

ossenstallen in en rond Hasselt langzaam maar zeker leeg te staan. 

Naar: Van hoeve tot hoogbouw, J. Schreurs, 1990, bewerkt door Willy Smeets 

De veemarkt op het Groenplein 

Elk dinsdagvoormiddag was het vroeger veemarkt achter het stadhuis. 

Via de Martelarenlaan kwamen de boeren met hun vee naar het Molenpoortplein voor 

controle en dan ging het via de Demerstraat verder naar de Walputstraat voor de verkoop. 

De verkoper leidde een dier met een touw. Ook de overige dieren hingen hieraan vast. 

Daarachter liep een drijver met een stok om de dieren in de pas te houden op de kasseien. 

Op het toenmalige Molenpoortplein moest men met de dieren door een kalklaagje te 

stappen als voorzorg tegen de verspreiding van mond-en-klauwzeer. Vervolgens werd er 

controle uitgevoerd door een veearts die de dieren onderzocht op mogelijke horzelknobbels. 

De horzel stak door de huid van menig dier en legde daar haar ei. Zo ontstond er een 

madenest die het vlees onbruikbaar maakte. Als de veearts het dier afkeurde, kon de 

veekoopman onherroepelijk rechtsomkeer maken. 

Achter het stadhuis werden de dieren vastgebonden aan de bomen en de veehandelaars 

kozen de meest interessante beesten uit terwijl het prijsbieden werd ingezet. Ondertussen 

inde een politieagent het marktgeld van de boeren die hun beesten te koop aanboden. Als 

men aan het gewicht van het dier twijfelde, moest het bij café Mouling op de weegschaal. Bij 

een overeenkomst werd de koop met een wederzijdse handslag bezegeld. In café Mouling 

ging men daarna een pint (of een borrel) drinken op de koop. Na de veemarkt kwam het 

schoonmaakpersoneel om de koeienvlaaien weg te borstelen en weg te spuiten. En … dan 

was het er weer rustig achter het stadhuis … tot de volgende dinsdag. 

Paul Mouling , zoon van landbouwer Alfons uit de Kiewitstraat werd veekoopman, huwde 

met Irma Serdons in 1928 en kocht datzelfde jaar de herberg in de Walputstraat, waar het 

gezin zich vestigde en die die prompt haar naam van de eigenaar meekreeg.  
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Zijn vee liet Paul grazen op 

Kapermolen, op Kuringerheide 

en in Trekschuren tot de dieren 

goed geld opbrachten of 

geschikt waren voor het 

slachthuis. 

In 1962 verlieten de laatste 

koeien de stal in de 

Walputstraat. De meeste dieren 

die hij toen nog bezat, bevonden 

zich op de Crutsenwinning, waar 

hij een grote stal en weide 

pachtte tot 1967. Toen werd de 

winning onteigend voor de 

aanleg van de Herkenrodesingel 

. 

Pauls zoon, André, woont nu in 

het ouderlijk huis in de 

Walputstraat.     

Naar: Van hoeve tot hoogbouw, 

J. Schreurs, 1990, bewerkt door 

Willy Smeets en Herman 

Janssens 

 

Beeldje van Borrelmenneke in Oud-Rekem staat symbool voor contente 

Limburger 

In Oud-Rekem werden eind mei 2018 naar aanleiding van het tienjarig jubileum “Mooiste 

dorp van Vlaanderen” heel wat activiteiten georganiseerd. “Als eerbetoon aan de distillerie 

Senden-Devel werd voor de distilleerderij een bronzen beeldje, het Borrelmenneke,  

geplaatst op een hoge sokkel,” vertelt Brigitte Motmans van de VZW Renovatie Rekem. 

“De stokerij in de Sint-Pieterstraat was tot 1959 actief en is momenteel een toeristische 

attractie. De authentieke installatie van de stokerij is een uniek museum,” zegt Freddy 

Senden. 

Het beeld van het “Borrelmenneke” staat symbool voor de contente Limburger, die voldaan 

geniet van zijn pensioen en op geregelde tijdstippen aan zijn borreltje nipt. Het beeld werd 

ontworpen en geboetseerd door kunstenaar Alfons Exelmans.      
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In 1890 begon Frans Senden, gehuwd met Maria Devel uit Retie, een wijnhandel met 

likeurfabriek in Rekem. Een jaar later startte hij met de bouw van een bedrijfsruimte met 

woonhuis aan de Sint-Pietersstraat. Hij maakte er allerlei sterke dranken als likeuren, 

aperitieven, siropen en jenevers. Hij was ook de vernieuwer met de ”vinquart-flesjes”, 

kwartliterflesjes wijn met kroonkurk, die over heel België verspreid werden.  
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Zoon Henri Senden-Timmermans nam in 1921 het bedrijf over. Samen met een familielid 

werd in Antwerpen de firma Vinquart, handel in wijnen en sterke dranken, opgericht met 

handelshuis op de Meir en fabriek in de Brusselsestraat.  

Eind jaren 1950 zijn de stijgende accijnzen, de buitenlandse concurrentie en de bejaarde 

leeftijd van Henri de oorzaken van het stopzetten van het bedrijf. Jef, de zoon van Henri en 

tandarts te Borgloon, stookte daarna nog als hobby in het ouderlijk huis. Sinds zijn overlijden 

in 1981 zorgde zijn broer Leon bijgestaan door zijn zoon Freddy, voor het ouderlijk huis en 

de stookapparatuur . 

Na de dood van Leon in 2005 zette Freddy het levenswerk van zijn voorvaders verder. Hij 

bracht de jenevers het Zwart Stoopke en het Voske terug op de markt. 

                         

De Distillerie Senden te Lanaken-Rekem kan nog steeds op afspraak bezocht worden. 

Groepen vanaf 15 personen kunnen hun bezoek steeds combineren met een lunch of diner 

in de Rekemer Foyer. 

Naar: HBvL Goed Nieuws Krant                                                      Foto’s: Jempy Welkenhuyzen 

           het Jenevermuseum van Hasselt                                                     Okra Lanaken 

bewerkt door Michel Broux en Herman Janssens                                   gemeente Lanaken 

 

Jenevermerk Fryns keert terug naar Hasselt 

De bekende jenevermerken Wissels (recent overgenomen door 

Michel Fryns) en Smeets (eigendom van Bruggeman in Gent) 

slaan de handen in elkaar. Fryns en Bruggeman hebben samen 

United Distillers opgericht. Dat bedrijf gaat moutwijn distilleren 

in Hasselt, dé jeneverstad. Onderdeel van het akkoord: het 

merk Fryns wordt eigendom van Michel Fryns, en keert zo terug 

naar zijn heimat Hasselt. 
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Moutwijn is het hart van iedere jenever. Op basis van dit distillaat, elk met zijn eigen recept, 
wordt de latere jenever gestookt. Michel Fryns en de Gentse sterkedrankenproducent 
Bruggeman gaan samen in Hasselt, op het industrieterrein Ekkelgaarden naast de 
wijngroothandel Hasselt Millésime van Michel Fryns, moutwijn produceren. Fryns en 
Bruggeman hebben daarvoor samen (50/50) de vennootschap United Distillers opgericht en 
investeren een half miljoen euro. Michel Fryns en Bruggeman zijn geen onbekenden voor 
elkaar. Bruggeman nam de activiteiten van de Hasseltse stokerij Fryns in 1989 over. Ook het 
Hasseltse jenevermerk Smeets is sinds 2011 in handen van Bruggeman, dat het merk toen 
overkocht van Konings in... Zonhoven. Drankenproducent Konings was sinds 2001 eigenaar 
van Smeets. De moutwijn werd nog altijd bij Konings in het 'kanton' Hasselt (waartoe ook 
Zonhoven behoort) gemaakt, waardoor Smeets het predicaat ‘Hasseltse’ jenever mocht 
bewaren. 

Sinds kort heeft de Hasseltse jenever weer 
wind in de zeilen. Michel Fryns, telg uit de 
vroegere jeneverfamilie, kocht het failliete 
Wissels op, en redde daarmee de laatste 
grote actieve Hasseltse jeneverstoker van 
een gewisse dood. Nu keert ook het 130 
jaar oude jenevermerk Fryns terug naar 
Hasselt. “Dat is erg belangrijk en positief 
voor het imago van Hasselt. We gaan 
opnieuw echte authentieke Hasseltse 
jenever van het merk Fryns stoken en in 
de markt zetten”, zegt Michel Fryns 

Ook Smeets keert voor zijn moutwijn vanuit Zonhoven terug naar 
Hasselt. “We waren al langer op zoek naar een manier om weer 
moutwijn in Hasselt te maken”, zegt Lieven Stevens van Bruggeman. 
Bruggeman verkoopt ook het merk Fryns zonder problemen weer aan de 
oorspronkelijke stokersfamilie Fryns. “Enkele jaren geleden zijn we 
gestopt met de ondersteuning van het merk Fryns. De verkoop ervan aan 
Michel Fryns is logisch. Het is maar door samenwerking dat we de 
jenevermarkt een nieuwe revival kunnen bezorgen”, zegt Lieven Stevens 
van Bruggeman. 

En zo komen de grote Hasseltse jenevermerken Smeets, Fryns en Wissels voor de aanmaak 
van hun moutwijn opnieuw samen onder één dak bij United Distillers, ieder volgens hun 
eigen receptuur. Michel Fryns gaat dat doen voor de moutwijn van Fryns en Wissels, om op 
basis daarvan de beide jenevers te stoken op één eigen stookinstallatie. Ook daar is een 
investering van zo’n half miljoen mee gemoeid. Bruggeman zal de jenever Smeets blijven 
stoken en commercialiseren op basis van zijn eigen Hasseltse moutwijn. “Smeets, Fryns en 
Wissels zijn samen goed voor 325 jaar vakmanschap en expertise”, rekent Michel Fryns voor. 

Uit: HBvL       Foto: www.madeinlimburg.be 

http://www.madeinlimburg.be/
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Nog even deze belangrijke mededeling 

 
General Data Protection Regulation 
 
Op 25 mei 2018 trad de nieuwe privacywetgeving “Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)” of “General Data Protection Regulation (GDPR)” in voege. 
Deze Europese verordening handelt over de bescherming van de persoonsgegevens en legt 
verplichtingen op aan de organisaties die deze gegevens verwerken en gebruiken. Deze 
nieuwe wetgeving wil de EU-burgers meer controle geven over hun persoonlijke data. 
Wij willen jullie daarom informeren over hoe uw gegevens door de Confrérie van de 
Hasseltse Jenever vzw. gebruikt en verwerkt worden. 
  
Welke persoonlijke gegevens worden verzameld? 
  
Enkel volgende persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen: 
- Naam 
- Adres 
- E-mail en telefoonnummer ( in sommige gevallen ) 
Dit zijn de gegevens die we van u ontvangen bij de start van je lidmaatschap. Wij gaan er dan 
ook vanuit dat u akkoord bent dat deze gegevens gebruikt worden bij de behandeling van 
uw lidmaatschap 
  
Hoe worden deze persoonlijke gegevens gebruikt? 
  
Dit is de minimale informatie die nodig is voor het behandelen van de lidmaatschappen. 
Naam en adres worden gebruikt voor elementaire ledenadministratie. E-mailadressen en 
telefoonnummers worden gebruikt voor elektronische contactname en het versturen van 
documenten. 
  
Hoe worden deze gegevens bijgehouden? 
  
De gegevens van de ledenadministratie worden nooit op onbeveiligde onlinelocaties 
opgeslagen. Ze worden offline opgeslagen op een beveiligde computer van het secretariaat, 
met een back-up op fysieke externe harde schijven die niet gedeeld worden. 
Het zijn enkel de voorzitter, penningmeester en secretaris die de persoonlijke gegevens 
kunnen consulteren en gebruiken. 
  
Hoelang worden deze gegevens bewaard? 
  
Wij behouden deze gegevens uiteraard zolang het lidmaatschap geldt. 
Bij stopzetting lidmaatschap worden de gegevens om “historische” redenen bijgehouden 
tenzij de persoon expliciet vraagt deze gegevens te verwijderen en te wissen. 
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In het kort: we gebruiken en bewaren alleen de minimale noodzakelijke informatie die we 
nodig hebben voor het behandelen van de lidmaatschappen, administratie en contactname. 
Deze informatie wordt niet met derden gedeeld. 
  
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, maar aarzel niet contact te nemen 
via het secretariaat als u nog vragen heeft. 
  
het bestuur 

  
Wilt u meer info over GDPR, raadpleeg dan onze website: 
www.confreriehasseltsejenever.be , contacteer ons secretariaat: 
secretariaat@confreriehasseltsejenever.be of bezoek onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever. 

 
Oproep 
 

Aan alle leden vragen we vriendelijk om na te denken over en voorstellen te doen omtrent 

activiteiten die de Confrérie voor zijn leden zou kunnen organiseren met de bedoeling 

elkaar beter te leren kennen en het samenhorigheidsgevoel en “spirit” onder de leden te 

versterken. 

Voorstellen kunt u aan het secretariaat bezorgen of e-mailen naar 
secretariaat@confreriehasseltsejenever.be .  

Deze voorstellen zal de Raad van Bestuur bespreken en – na goedkeuring - voor uitvoering 

plannen. 

 
 
 

 

 

Aan alle leden vragen we om een kopie van 

(pas)foto te sturen naar het secretariaat van de 

Confrérie om onze ledenlijst op te fleuren en 

ons archief te vervolledigen. Mail uw foto naar 

secretariaat@confreriehasseltsejenever.be  

Wij danken u al bij voorbaat.  

http://www.confreriehasseltsejenever.be/
mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be
https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever/
mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be
mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be

