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Ook Stichting Bijzonder
Aktief moet voldoen
aan de nieuwe privacywet AVG (algemene
verordening gegevensbescherming). Daartoe
hebben we een aantal
stappen ondernomen.
Het inschrijfformulier is
vereenvoudigd. Bij inschrijving van zowel
deelnemers als vrijwilligers worden gevraagd
de N.A.W.T.E. gegevens; toestemming
voor het gebruiken van
het opgegeven emailadres voor toezending van de nieuws-

brief en het geven van
mededelingen; voorkeur voor welke sport;
gegevens contactpersoon; belangrijke medische gegevens.
De verstrekte gegevens
zijn enkel voor intern
gebruik en wij geven
geen data door aan
andere partijen. Bijzonder Aktief legt er de
nadruk op dat bij het
bewaren van gevraagde gegevens uiterste
zorgvuldigheid wordt
betracht. Leden van
het dagelijks bestuur,
te weten voorzitter,

Tafeltennisuitwisseling
Zondag 8 april is de volgende tafeltennisuitwisseling met Swift Tafeltennis in Deventer.
Namens Bijzonder Aktief zullen zeven spelers deelnemen onder
begeleiding van de coaches Wim en Harm.

Aan zo’n toernooi gaat
altijd heel wat geregel
vooraf. Ook deze keer
is dat weer gelukt met
dank aan de extra
chauffeurs die bereid
zijn naar Deventer te
reizen.

secretaris en penningmeester, hebben inzage. Deelnemers en vrijwilligers hebben recht
op inzage van hun eigen gegevens. De penningmeester is verantwoordelijk voor goede
registratie en opslag.

Op de website staat
een bestand waarin het
beleid rondom de gegevensbescherming
staat omschreven.
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Rapport van de onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport
Tijdens de bestuursvergadering van 27 februari is gesproken over het lijvige rapport
van mr. Klaas de Vries over
onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de
sport.
In dat rapport worden aan
sportbonden en sportverenigingen aanbevelingen gegeven. Voor de vrijwilligers zijn
enkele van die aanbevelingen
bij elkaar gezet. Voor ouders

en deelnemers is het van belang hoe bepaalde zaken zijn
geregeld bij Bijzonder Aktief.
Allereerst is het van belang
weet te hebben van de geldende gedragsregels.
Onze sporten

Tafeltennis Ruwaardstraat 15
maandag 19.00 – 20.00
Judo Ruwaardstraat 15 maandag 20.00 – 21.00

Fitness Schadewijkstraat
8 dinsdag 19.00-20.00
Fitness Schadewijkstraat
8 donderdag 19.0020.00
Zaalsport Ruwaardstraat 15
donderdag 19.00 –
20.00
Bowlen Rusheuvelstraat 5
donderdag 19.00 –
20.00
Zwemmen Euterpelaan 1
zaterdag 10.00 – 11.00

Gedragsregels
Bescherm elkaar en hou
je aan de volgende
gedragsregels:
1.

2.

zorg voor een
gezellige en veilige
sfeer
laat de sporter in
zijn waarde

3. waardeer en
respecteer elkaar
4. geen machtsmisbruik
of intimidatie
5. geen aanrakingen die
als seksueel of erotisch
kunnen worden ervaren

Leden die kennis krijgen van een
geval van seksuele intimidatie of
misbruik, melden dit meteen bij
het bestuur van de stichting.
Onze stichting is aangesloten bij
Gehandicaptensport Nederland
en kan een beroep doen op de
vertrouwenspersoon.

