12 oktober 2018

Agenda
29 januari
Nieuwjaarsreceptie/
darttoernooi

Geen training op...

Verjaardagen

Er is geen training op de volgende data:

13 oktober Erik v. Happen
13 oktober Rens van Haaren
16 oktober Eva Faessen
17 oktober Anjo v. Vroenhoven
18 oktober Pepijn Herfst
19 oktober Sophie Janssen
20 oktober Henri v. Vroenhoven
21 oktober Danice de Kuijper
22 oktober Femke Boesten
22 oktober Stijn Leemans
24 oktober Janneke Bekkers
25 oktober Maud Dröge
30 oktober Mik Geven

Trainingen herfstvakantie
Geen trainingen op woensdag 17 oktober in het Heerbeeck
Kerstvakantie
Geen trainingen op 25,26,27,28 december
Geen trainingen op 1 en 2 januari
Trainingen carnaval
Geen trainingen op 5 en 6 maart

Verenigingsoutfit
Bestel ook een polo, trainingspak of sporttas
met verenigingslogo en je eigen initialen.
Klik op het logo en kom direct op de Aristos
verenigingspagina.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Iedereen heeft waarschijnlijk inmiddels wel gehoord van de AVG. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
geldt natuurlijk ook voor Aristos. Achter de schermen is hard gewerkt om aan de gestelde richtlijnen te voldoen.
De AVG geeft een aantal specifieke richtlijnen (grondslagen) op basis waarvan persoonsgegevens door organisaties verzameld en bewaard mogen worden. Het gaat hierbij o.a over (vaak om) „gewone‟ persoonsgegevens. „Gewone‟ persoonsgegevens zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, foto enzovoorts. Bijzondere persoonsgegevens
zijn persoonsgegevens zoals godsdienst, politieke voorkeur, lid van een vakbond of bijvoorbeeld medische gegevens.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 09-07-2018 is besproken hoe Aristos met de richtlijnen van de AVG om zal gaan.
Om hier niet een administratief monster van te maken is tijdens de ALV besloten dat Aristos de zogeheten “opt-out” hanteert.
Dit wil zeggen dat de reeds bestaande leden akkoord gaan met de verwerking van de bij Aristos bekende Gewone persoonsgegevens. Vanzelfsprekend kan er bezwaar tegen worden gemaakt. Dit bezwaar dient dan schriftelijk, bij het wedstrijdsecretariaat, te worden ingediend.
Voor nieuwe leden van de vereniging is een aanmeldingsformulier ontwikkeld met daarbij een akkoordverklaring.
(Kijk eens op de Aristos-site, Algemeen, procedure rond in- en uitschrijven, inschrijfformulier)
Welke persoonsgegevens worden verzameld en waar worden die bewaard?
N.a.w., tel.nr, Geb.datum + bonds nr. + mailadres(sen), (pas)foto van alle leden benodigd tbv bereikbaarheid en indeling
teams. Bewerking door wedstrijdsecretariaat en inzichtelijk voor bestuur. Opslag: Wedstrijdsecretariaat en Bestuur (beveiligde
toegang) De persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en zullen nimmer worden gedeeld met
derden.
(Aristos verzamelt of bewaart geen bijzondere persoonsgegevens!)
Mocht je nog vragen hebben stel die dan gerust.

Bestuur Aristos-Best.

Programma

Heb je ook info voor de nieuwsbrief of de website?
Stuur je bijdrage naar Tanja Baltussen: redactie@aristos-best.nl
Wil je je abonneren op de nieuwsbrief of is je e-mailadres gewijzigd?
Geef dit dan even door op: nieuwsbrieven@aristos-best.nl.
Meer actueel nieuws, foto’s en achtergrondinformatie op www.aristos-best.nl.

