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AVG
Het kon niet uitblijven, ook verenigingen moeten
voldoen aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). We moeten dus kunnen
aantonen welke persoonsgegevens we registreren
en hoe die zijn beveiligd.
Nu is de centrale administratie een gemakkelijk
onderdeel, dat weten we wel, maar per activiteit
zullen ook wel (aanvullende) gegevens worden
bijgehouden. En daarbij moeten we de beveiliging
van die gegevens vastleggen.

Agenda
Soos Disco

15-03-2018

Lezing over autisme

26-03-2018

Bestuursvergadering

26-03-2018

Een leuke klus voor de komende periode…..

VOG
De Zevensprong heeft de VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag) nog niet verplicht gesteld voor
de vrijwilligers. Doorgaans omdat de vrijwilligers
familie, vrienden of kennissen van elkaar waren
èn omdat we groepsactiviteiten hebben waarin het
één-op-één
contact
tussen
deelnemer
en
vrijwilliger nauwelijks aan de orde is. De sociale
controle is steeds aanwezig.
Van de Bollenstreek gemeenten ontvangen we een
jaarlijkse subsidie voor onze activiteiten. Eén van
de eisen voor het kunnen ontvangen van de
subsidie is dat we kunnen aantonen dat onze
vrijwilligers een VOG hebben.
Als bestuur hebben we besloten om de huidige
vrijwilligers te vragen vrijwillig een VOG aan te
vragen,voor nieuwe vrijwilligers geldt hiertoe een
verplichting.
Ik kan namens de Zevensprong deze VOG gratis
aanvragen. Afesproken is dat ik van de activiteiten
leider een lijstje ontvang met voorletters, naam
en emailadres. Ik start daarmee de VOG aanvraag
waarna je een email ontvangt om de procedure af
te ronden. Hiervoor heb je wel een DigiD nodig.
Heb je bij de afronding vragen of dergelijke, geef
maar een gil, dan help ik je graag.
Oh ja, vergeet niet een kopietje mijn kant op te
sturen, voor de registratie.

Nordic Walking
Mocht ik vorige keer melden dat we nog op zoek
waren naar vrijwilligers voor de begeleiding, die oproep kan ik wel intrekken.
Maar liefst vijf mensen hebben toegezegd bij de activiteit te willen helpen. Vanaf maandag 9 april gaan
de wandelaars weer aan de slag.
Vanuit WelzijnsKompas (Hillegom – Lisse) is vorig
jaar een wandelgroep voor mensen met een beperking van het Rembrandtplein in Lisse gestart. Vanuit
mijn contacten met WelzijnsKompas heb ik mijn
verbazing hierover uitgesproken. Op 6 maart heb ik
aldaar een gesprek over eventuele samenvoeging of
samenwerking.
Dus wie weet lopen we straks met een grote groep
wandelaars “de paden op, de lanen in”…..

Agenda
Heeft jouw activiteit ook een “special”, meldt het mij
alsjeblief, ik maak er melding van in de nieuwsbrief
en wie weet tot wat voor leuke verbindingen dat al
niet kan leiden…….
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Promotie activiteiten

Lezing: autisme

De Zevensprong is niet een organisatie die in de
Bollenstreek veel bekendheid geniet. Veel van de
(thuiswonende) potentiële deelnemers en hun ouders / begeleiders zijn niet bekend met onze activiteiten.
Nu heeft dat in het verleden niet zo heel erg nadelig gewerkt, maar de laatste jaren wordt zichtbaar
dat we meer aan onze naamsbekendheid moeten
gaan doen. Dus is promotie van onze activiteiten
en organisatie ondertussen een must.

Binnen De Zevensprong activiteiten kennen we
een vrij groot aantal deelnemers met een vorm
van autisme. En elk individu vereist een min of
meer “eigen” benadering.

Omdat alle activiteiten te maken hebben met vergrijzing en vermindering van deelnemersaantallen
hebben we gemeend om op 20 maart een avond
te hersenwaaien over de promotie van onze club.
Het gaat dan om enerzijds structurele promotie,
zoals via een website of Facebook, anderzijds om
manieren te bedenken voor gerichte promotie,
bijv. een flyeractie op scholen voor speciaal onderwijs.
Doel van deze avond is om een promotieplan in
elkaar te leggen, wie doet wat, wanneer en waarmee.
Vrijwilligers die hier hun steentje aan bij willen
dragen worden bij deze uitgenodigd zich bij mij
aan te melden, zeker wanneer je “in die branche”
werkzaam bent.

Om meer inzicht te krijgen in het paraplu begrip
“autisme” organiseren we hier op maandagavond
26 maart een bijeenkomst over.
Karin Duivenvoorden - Dierikx zal een presentatie
verzorgen en ons meenemen langs het brede veld
dat we autisme noemen.
Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen.
Aanvang 20:00 uur, einde uiterlijk 22:00 uur.
Plaats: clubgebouw Les boules fleuries (jeu de
boules vereniging), Gerard Doustraat 52 in Lisse.
(bordje Gerard Douhof volgen, brugje over en
links aanhouden).
Voldoende P-gelegenheid.
Koffie en thee en de eerste consumptie zijn voor
rekening van De Zevensprong.

Aanmelden mag bij mij: franssnaar@outlook.com
Of 06 1297 2244

