Wat is het NVN forum?
•
•
•
•
•

Een plaats waar hobbyisten kunnen posten over hun hobby.
Hobbyisten vragen kunnen stellen aan hun medehobbyisten.
Hobbyisten kunnen lezen in allerlei topics betreffende hun hobby.
Hobbyisten kunnen bijkletsen.
Hobbyisten elkaar persoonlijke berichten kunnen sturen.

Het forum verzamelt gegevens van de ingeschreven forum leden. Bij registratie op het forum worden
volgende gegevens opgeslagen:
Gebruikersnaam
Emailadres
Wachtwoord
Waarvoor worden deze gegevens opgeslagen?
•
•
•

De gebruiker de mogelijkheid te geven in te loggen op het forum.
De gebruiker de mogelijkheid te bieden berichten te posten op het forum.
De moderators de mogelijkheid te geven om diegene die zich niet aan de regels houden te
waarschuwen en bij recidive een sanctie op te leggen.

Wat is er zichtbaar van de forumleden en voor wie?
Gebruikersnaam van de berichtenschrijvers zijn voor iedereen zichtbaar.
Emailadres is voor gebruikers alleen zichtbaar als het forumlid deze functie zelf aan zet.
Emailadressen zijn voor webmaster en moderators zichtbaar.
Wachtwoorden zijn voor niemand zichtbaar.
Moderators kunnen op verzoek een nieuw wachtwoord aanmaken.
Zij kunnen het nieuwe wachtwoord zelf niet zien.
Het forum een afgeschermd Koi Vijver Adviesdienst (KVA) gedeelte. Wat staat er op het KVA
gedeelte?
•
•
•

Amnese formulieren voor de KVA vrijwilligers.
Geanonimiseerde rapporten van bezoeken aan vijvers met problemen door KVA vrijwilligers.
Beschrijving van probleemgevallen en de mogelijke oplossingen.

Door wie zijn deze gegevens te bekijken?
•
•
•
•
•
•

Voorzitter NVN
Penningmeester NVN
Secretaris NVN
Bestuursleden NVN
Coördinator KVA
De vrijwilligers van de KVA.

Wat is het doel van het verzamelen van deze gegevens?
Het Bestuur controleert KVA en KVA coördinator en is verantwoordelijk voor KVA.
Coördinator stuurt de KVA ers aan en maakt de afspraken met de eigenaar van de probleem
vijver.
Eigenaar probleemvijver vult op de NVN site een amnese formulier in en verzoekt om een
KVA bezoek.
KVA ers bezoeken op aanvraag de probleemvijver en geven uitsluitend advies.
KVA ers maken een rapport over situatie van de vijver en noteren hun adviezen.
Rapport en amnese formulier kunnen door eigenaar gebruikt worden bij het inroepen van
een dierenarts of koidokter ter behandeling van de koi of vijver.
Eigenaar krijgt altijd kopie amnese formulier en KVA rapport en heeft dus altijd inzicht in alle
opgeslagen gegevens.
Amnese formulier bevat de volgende gegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam aanvrager.
Adres aanvrager.
Lidmaatschapsnummer aanvrager.
Telefoonnummer aanvrager.
Emailadres aanvrager.
Duur van het probleem.
Hoeveelheid zieke koi.
De soort vissen in de vijver.
Eventuele ziekte andere vissen.
Is er sprake van sterfte.
Is er al behandelt, waarmee en wanneer.
Hoe vaak behandelt en met welke dosering.
Beschrijving vorm en ligging.
Zon of beschutting
Afscherming vijver.
Afmetingen en inhoud vijver.
Soort filter en voorfilter.
Soort filtermateriaal.
Wel of geen planten en welke soorten planten aanwezig.
De aanwezige pomp(en) en hun capaciteit.
Soort pompen.
Aanwezigheid van UVC lamp
Aanwezigheid van Ozon.
Leeftijd vijver.
Wanneer laatste vis geplaatst is.
Zijn de vissen vooraf in quarantaine geweest.
Hoelang is deze in quarantaine geweest en bij welke temperatuur.
Is hier preventief behandelt en waarmee.
Het aantal Koi en andere vissen

•
•
•
•
•
•
•
•

Gemiddelde lengte vissen.
Merk van het visvoer en de leeftijd hiervan.
Hoeveel wordt er gevoerd.
Worden er stoffen aan vijver toegevoegd.
Hoeveel % van het vijverwater wordt wekelijks ververst.
Hoeveel kuub is dat volgens aanvrager.
Hoelang loopt de kraan bij het bijvullen.
Hoe en hoe vaak wordt de filter onderhouden.

Waarom worden deze gegevens verzamelt en opgeslagen.
Adresgegevens om de aanvrager te kunnen bezoeken.
Telefoonnummer voor het maken van een afspraak.
Email voor het toesturen van de rapporten en amnese formulier.
Inrichting van de vijver en gebruikte filters en pompen om te kunnen bepalen of de
visbezetting, de vijver en de inrichting overeenkomen.
UVC en ozon omdat deze levensgevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier.
Gegevens toevoegingen en geneesmiddelen zijn nodig om te kunnen bepalen of juiste middel
in juiste dosering is toegediend.
De gebruikte geneesmiddelen kunnen kankerverwekkend zijn, dus voorzichtigheid is
geboden.
De frequentie en hoeveelheid van verversen is nodig om te kunnen bepalen of de vissen in
gezond water leven. Veel hobbyisten hebben geen idee hoeveel ze verversen. 10% is
noodzakelijk per week.
De toevoegingen aan het water kunnen een biotoop ernstig schade toebrengen, daarom
wordt dit in kaart gebracht.
Het voer wordt in kaart gebracht om te bepalen of het voer geschikt is, juist wordt bewaart
en niet te oud is en dus schadelijk voor de vissen.
De gegevens betreffende onderhoud filter zijn essentieel om een goed vijverbiotoop te
creëren en te behouden. Fabrikanten geven vaak foutieve adviezen.
De gegevens worden bewaart voor vervolgbezoeken en om te kunnen bepalen of adviezen
opgevolgd worden en met welk resultaat.
Gegevens worden ook bewaart zodat bezoekende kva er zich kan inlezen en voorbereiden op
het bezoek.
Aanvrager kan zelf bepalen of verzamelde gegevens bewaart blijven of verwijdert worden.
Gegevens worden door NVN en KVA nooit beschikbaar gesteld aan derden.
Aanvrager heeft de vrijheid om rapport en amnese formulier aan koi dokter die komt
behandelen ter beschikking te stellen.

Het forum een apart Bestuur gedeelte. Wat is er te vinden op het bestuur gedeelte?
•
•
•
•
•
•
•
•

Oude bestuur verslagen en notulen.
Adressen actuele bestuursleden.
Oude actiepunten.
Draaiboeken evenementen.
Oude Handleidingen voor nieuws brieven.
Oud Bestuurlijk archief.
Oude PR zaken
Zaken omtrent sales.

Wie heeft er toegang tot het bestuur gedeelte?
Voorzitter NVN
Penningmeester NVN
Secretaris NVN
Verkoop NVN
Bestuursleden NVN
Waarom hebben zij toegang?
Het op de hoogte zijn en blijven van gemaakte afspraken in het verleden.
Het kunnen volgen van gemaakte handleidingen.
Het kunnen leren van eerder gemaakte beslissingen en fouten.
Het forum heeft ook een Holland Koishow gedeelte. Wat is er te vinden in dit gedeelte.
•

Het Archief van de Holland Koi Show met daarin afspraken, draaiboeken, actiepunten enz.

Wie hebben toegang tot het Holland Koi Show gedeelte?
•
•
•
•
•
•

Voorzitter NVN
Penningmeester NVN
Verkoop NVN
Secretaris NVN
Bestuursleden NVN
Leden Holland Koi Show commissie.

Doel van de toegang tot het Holland Koi Show gedeelte.
Door het volgen van eerdere draaiboeken het makkelijker opzetten van de show.
Het in kaart brengen van eerder gemaakte afspraken met Kasteeltuinen, gemeente Venlo, de
leverancier van marktkramen en tenten, de leveranciers van overige goederen en diensten.
Het voldoen aan in het verleden gemaakte afspraken.
Werkroosters uit het verleden gebruiken.
Het niet hoeven zoeken naar aftappunten, afvoerleidingen, elektroaansluitingen enz.
Als laatste is er een afgeschermd gedeelte voor de moderators. Hier is te vinden:
•
•
•
•
•

Afspraken hoe er gemodereerd dient te worden.
De persoonlijke berichten aan de personen die een waarschuwing krijgen ivm gedrag op het
forum.
De gesprekken tussen de moderators.
Updates
Weetjes over het gebruik van het forum als moderator.

Het forum verzamelt gegevens van de ingeschreven forum leden. Bij registratie op het forum worden
volgende gegevens opgeslagen:
Gebruikersnaam
Emailadres
Wachtwoord
Waarvoor worden deze gegevens opgeslagen?
•
•
•

De gebruiker de mogelijkheid te geven in te loggen op het forum.
De gebruiker de mogelijkheid te bieden berichten te posten op het forum.
De moderators de mogelijkheid te geven om diegene die zich niet aan de regels houden te
waarschuwen en bij recidive een sanctie op te leggen.

Wat is er zichtbaar van de forumleden en voor wie?
Gebruikersnaam van de berichtenschrijvers zijn voor iedereen zichtbaar.
Emailadres is voor gebruikers alleen zichtbaar als het forumlid deze functie zelf aan zet.
Emailadressen zijn voor webmaster en moderators zichtbaar.
Wachtwoorden zijn voor niemand zichtbaar.
Moderators kunnen op verzoek een nieuw wachtwoord aanmaken.
Zij kunnen het nieuwe wachtwoord zelf niet zien.

