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9 sept. Rommelmarkt
Tafeltennis in Deventer
Reacties

Bewaar de oude spullen nog even voor de jaarlijkse rommelmarkt.
Deze keer wordt die gehouden op zondag 9 september.
Tafeltennisuitwisseling

AVG privacywetgeving

Zondag 8 april speelden onze deelnemers wedstrijdjes tegen de spelers van Swift
uit Deventer. De onderlinge sfeer was goed en alles verliep heel gezellig. Er waren
behoorlijk veel toeschouwers, voornamelijk uit Deventer. Nog een dankjewel voor
de chauffeurs en begeleiders. Het zal leuk zijn als de volgende keer wat meer ouders en belangstellenden naar ons team komen kijken.

Sportkalender 2018

Reacties nieuwsbrief

S. O.

Gewoonlijk komen er weinig of geen reacties na het uitbrengen van de nieuwsbrief. Anders was dat bij de nieuwsbrief van april. De nieuwe lay-out ontlokte een
groot aantal reacties, die overwegend heel positief waren, soms kritisch maar wel
opbouwend. Dat werkt stimulerend en hoewel het uitproberen van de opmaak
nog allerminst probleemloos verloopt, zijn er voldoende redenen op de ingeslagen
weg verder te gaan.

Fitness dinsdag
Sponsoring

Fitness dinsdag
In de fitnessgroep van dinsdagavond 19.00-20.00
uur hebben we behoefte aan een extra vrijwilliger
die samen met Hélène de deelnemers begeleidt.
Ook nieuwe deelnemers kunnen zich aansluiten.
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Sponsoring
In voorgaande jaren zijn we er
iedere keer in geslaagd sponsoring te vinden voor deelname
aan speciale evenementen of
voor vervanging van materialen. Ook nu hebben we bij vier
verschillende instanties aan de
bel getrokken vanwege de
deelname aan de komende
Special Olympics. Dat heeft van
één bedrijf, dat verder niet ge-

noemd wil worden, een bedrag
opgeleverd van € 100; van een
tweede kregen we een afwijzing. Twee aanvragen lopen
nog. Er is dus nog volop hoop
dat we de kosten die verbonden zijn aan deelname aan de
SO gedekt krijgen, zodat ze niet
ten laste van de eigen financiën komen en de eigen bijdrage
van de deelnemers.

Met kosten worden bedoeld
de inschrijvingen, het verblijf
en vervoer. Wanneer we alsnog voldoende sponsoring
weten te verwerven, dan krijgen de deelnemers zoals is
toegezegd de reeds betaalde
eigen bijdrage retour.

AVG (het recht op privacy)
Zoals u wellicht al gehoord heeft zal per mei 2018 de regelgeving op het gebied van het verzamelen
en opslaan van privacygegevens aangescherpt worden. Dit op basis van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Concreet betekent dit dat organisaties nog terughoudender moeten
zijn met het verzamelen en opslaan van privacygevoelige informatie. Hoe gevoeliger de informatie,
hoe terughoudender de organisatie zich dient op te stellen.
Gehandicaptensport Nederland, waar Bijzonder Aktief bij is aangesloten, heeft in dat opzicht aangegeven de registratie van de handicap van een sporter per direct te stoppen.
Al eerder hebben we als Bijzonder Aktief aangegeven dat we bij aanmelding van nieuwe leden informatie verschaffen hoe met de gegevens wordt omgaan.
Zie verder op onze website onder het kopje Privacy, de procedures persoonsgegevens en de AVG Verklaring 2018.
Sportkalender
Raadpleeg regelmatig de sportkalender 2018 op onze website. Zeker in de maand mei. Meestal zijn
er per week zes verschillende sporten. Niet echter in mei en evenmin tegen het begin van de grote
vakantie.
Special Olympics
De voorbereidingen voor de SO 2018 in De Achterhoek zijn in volle gang. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief van juni. De Special Olympics Nationale Spelen zijn op 8, 9 en 10 juni.

