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“Ridder” Paul
Paul van den Nieuwendijk is ruim 35 jaar terug
gestart met De Zevensprong activiteit Paardrijden
in Noordwijkerhout. Eigenlijk was de aanleiding
Martijn Pluimers, die graag wilde paardrijden,
doch daar was op de manege geen plekje voor.
Met veel enthousiasme en geduld leerde Paul veel
deelnemers op de rug van een paard te rijden,
zelfstandig waar het kon en enigszins aangepast
waar nodig.
Paul’s familie en de ouders/begeleiders van z’n
deelnemersvond het tijd voor een lintje en op 26
april ontving Paul z’n lintje in de Theaterhangar op
voormalig vliegveld Valkenburg uit handen van de
burgervader van Katwijk.
Enkele deelnemers en ouders van Paul’s huidige
groep waren aanwezig, evenals Piet Turk en ik.
Mooi om te zien dat het lintje in heel bekwame
handen is gekomen.
Proficiat Paul !!!!

AVG programma
Je zult er ongetwijfeld al een en ander van hebben meegekregen, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, kortweg AVG.
Elke vereniging, dus ook de onze, heeft vanaf 25
mei de verplichting om conform deze wetgeving
om te gaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn onder te verdelen in algemene gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoon, email en bijzondere gegevens, waar het gaat om gezondheid, ras, politieke voorkeur, en dergelijke.
Het bestuur is momenteel druk bezig met het
AVG-programma te analyseren en te bezien wat
we als organisatie moeten doen om aan de wetgeving te voldoen.

Agenda
Bestuursvergadering

14-05-2018

Act. Leiders vergadering

05-06-2018

Bestuursvergadering

25-06-2018

Dat betekent dat we moeten vastleggen welke
gegevens we registreren, waarvoor deze gegevens dienen, welke beveiligingsmaatregelen we
hebben genomen ter bescherming, wie er allemaal wel en niet bij de gegevens mogen, of we
ze aan andere organisaties doorgeven en waarom, maar daarnaast hoe we ditzelfde doen met
beeldmateriaal, zoals foto’s en video’s voor de
website, Facebook of dergelijke.
En als laatste hoe lang de bewaartermijn is van
de gegevens en beeldmateriaal.
Zoals het er nu naar uit ziet zal volgende nieuwsbrief bestaan uit de AVG informatie. Ondertussen
is op de website al een “privacy verklaring” opgenomen (eerste concept, wordt nog vastgesteld)
waaruit blijkt dat we het onderwerp heel serieus
nemen.
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Verjaardagen april
Emmy van Dijk

1

Nordic Walking / Stijldansen

Ingrid Faas

1

Zwemmen Lisse

Patricia Boogerd

6

Zwemmen Lisse

Edith Warmenhoven

8

Bowling

Lisa van der Zande

22

Zwemmen Lisse

Wasseem Salha

23

Bollenband

A van Eeden

25

Eetcafé "De Kromme Tafelpoot"

Monique Schoone

25

Zwemmen Lisse

Annoeska Berg

30

Zwemmen Lisse

Ineke van Groenigen

30

Zwemmen Lisse

Barry van Dijk

31

Zwemmen Lisse

AED cursus
In samenwerking met “Les boules fleuries” wordt
op donderdagavond 7 juni een AED cursus
gehouden. Een vooral praktische cursus waar je
kunt oefenen met een AED apparaat.
De cursus is gratis, evenals de koffie.
Wanneer:
Van:
Waar:

7 juni
19:30 uur
tot:
21:30 uur
Gerard Doustraat 52, Lisse
(achter de school, Gerard Douhof
Inrijden, brugje over)

Opgeven:

bij mij, z.s.m. zodat we weten
Hoeveel deelnemers er zijn.
franssnaar@outlook.com

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…….
En daarnaast email ik alle deelnemers > 18 jaar dat
zij gratis die “special” kunnen bijwonen. En wie weet
leidt dat weer tot nieuwe aanwas op jullie activiteit,
zoals bij de Soos het geval is…….

