E.K.C.A.
Eerste Korfbal Club Arnhem
Opgericht: 7 november 1909

******************************************************************************************

Nieuwsbrief april 2018
************************************************************************************************
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen binnen de vereniging brengen we elke maand een
nieuwsbrief uit.
•

Regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens gaat binnenkort veranderen. Wellicht hebben
jullie er elders al van gehoord: per 25 mei wordt de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
van kracht. Alle organisaties -dus ook verenigingen en stichtingen- moeten aan deze wet voldoen.
In het kort regelt de AVG dat privacyrechten van personen wordt versterkt en dat organisaties
verantwoordelijker worden om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Persoonsgegevens zijn
bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, handtekening, BSN-nummer, etc.
Een belangrijke aspecten van de AVG zijn ‘doelbinding’ en ‘toestemming’:
Als vereniging moeten we aangeven waarvoor wij de persoonsgegevens van de leden voor willen
gebruiken (doelbinding).
Als vereniging mogen we persoonsgegevens gebruiken na een expliciet akkoord van de betrokken
persoon of de ouders (toestemming).
In de komende periode maken wij dit rond. Wij gaan de doelbinding expliciet aangeven en vragen jullie
toestemming om de gegevens daarvoor te gebruiken.
Als bestuur worden wij voor de invoering van de AVG ondersteunt door de stichting AVG. Deze stichting is
speciaal opgericht om verenigingen te ondersteunen bij de invoering van deze wet. Via het KNKV maken alle
korfbalverenigingen gebruik van deze stichting.

•

Bij EKCA gaan we uiteraard ook voor een rookvrije generatie! (www.rookvrijegeneratie.nl) Rondom het
kunstgrasveld is daarom een rookvrije zone ingesteld. Voor degene die toch trek hebben in een sigaret: bij
het rookpaaltje is daarvoor de gelegenheid.

•

Op 10 mei (Hemelvaartsdag) houden we weer onze jaarlijkse Familiedag met afsluitende BBQ en feestavond.
Overdag spelen we o.a. familiekorfbal en het koppelschiet toernooi. Opgeven kan tot 8 mei 2018 via het
mededelingenbord in de kantine of via email: martinehese1@hotmail.com

•

In de vorige nieuwsbrief hadden we aangegeven dat wij bij jullie een enquête wilde houden over het oud
papier lopen. Deze vindt inmiddels plaats, jullie hebben de vragen ontvangen via Surveymonkey.
De voorlopige tussenstand geeft wel aan wat wij nu ervaren: de meeste respondenten vinden dat wij door
moeten gaan met het ophalen van oud papier. Maar zijn zelf niet beschikbaar om deze taak uit te voeren. We
wachten nog even wat meer reacties af komen dan met een plan bij jullie terug.

•

Save the dates
o 10 mei: Familiedag
o 13 juni: Buitenspeeldag Elderveld
o 29, 30 juni en 1 juli: EKCA-jeugdkamp

•

Ledenmutaties:
Nieuwe leden per 1-4-2018:
Ralph de Goey (senioren), Anouschka Wehman (senioren), Bas van der Roest (senioren)
Welkom bij E.K.C.A. en veel korfbalplezier toegewenst.
Overschrijving van spelend naar niet-spelend lid:
Carmen Metselaar (senioren) per 1-7-2018 van spelend naar niet-spelend lid
Jolanda Keultjes (senioren) per 1-6-2018 van spelend naar trainend lid
Bedankt als lid:
Bjarke Stokkink (pupillen) per 1-7-2018

Groet, het bestuur
Gerda, Martine, Ivona, Vincent en Dirk-Jan.
Secretariaat E.K.C.A.:
Gerda Tangerink

Katwoudehof 44
6843 BX Arnhem

E-mail: secretaris@E.K.C.A..nl
Tel.: 026-3816716

