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Van de voorzitter
Beste sportvrienden,
Het bestuur van onze club is niet alleen in uitstekende conditie, maar heeft zich
de afgelopen tijd ook behoorlijk in het zweet gewerkt als het gaat over
bestuurlijke uitdagingen. Zo heeft u ongetwijfeld gehoord dat de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) onlangs is ingegaan. Dat betekent
dat vanaf 25 mei dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.
Iedere organisatie (bedrijven, verenigingen, stichtingen, etc.) krijgt met deze
nieuwe wetgeving te maken. De regeling geldt dus voor ons allemaal. We zullen
u er niet te veel mee vermoeien, maar u krijgt hier wel mee te maken. Om te
voldoen aan de wet- en regelgeving, moeten er allerlei documenten worden
aangepast en moet er een getekende toestemming komen voor diverse aspecten
met betrekking tot persoonlijke gegevens om uw privacy te waarborgen.
Binnenkort ontvangt u een gepersonaliseerd formulier om uw toestemming te
geven met betrekking tot het gebruik van hun gegevens.
Naast de AVG hebben we ook gewerkt aan een gedragscode voor onze club.
Zoals besproken in de algemene ledenvergadering in maart jl. Als bestuur
leggen we hier de laatste hand aan, waarna deze op onze website geplaatst zal
worden. Op die manier kan iedereen kennis nemen van de inhoud van onze
“gedragscode”.

Rex Hendriksen

Seizoensafsluitingen
Het seizoen 2017/2018 zit er alweer bijna op en dat willen wij graag gezellig
afsluiten!

Senioren:
vrijdagavond 22 juni
20.00-24.00 uur, ’t Hof van Dwingeloo
Leden geen eigen bijdrage, partners €20,00
Opgeven bij Jaap, Alie of Leni voor 8 juni
Jeugd:
zaterdag 30 juni
14.00 uur vertrek bij sporthal, +/- 19.00 uur terug
Eigen bijdrage €5,00 (incl. cadeau Willem)
Opgave bij Willem en Ramon, voor 18 juni
Welke ouders zouden willen brengen/halen?
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Gezocht!
Zoals iedereen inmiddels weet
neemt Willem na acht seizoenen
helaas afscheid van BCD. Ramon
neemt (met wisselende
ondersteuning van Frank Pape en
Annerieke Mols) de jeugdtrainingen
over. Willem was meer dan trainer
en deed dan ook veel andere dingen
binnen de vereniging. Hiervan
neemt Ramon er een aantal over.
Dit heeft ook de ‘consequentie’ dat
Ramon taken afstaat. Daarom geeft
hij na dit seizoen het stokje van het
samenstellen van de nieuwsbrief
over aan iemand anders.

Wie neemt volgend seizoen de
nieuwsbrief op zich? Voor vragen
kun je terecht bij Ramon.

Agenda
21 juni:
22 juni:
29 juni:
29 juni:
30 juni:

Laatste speelavond
ESA senioren, 20.00-24.00u
Laatste jeugdtraining
Afscheid Willem
ESA jeugd, 14.00-19.00u

Familietoernooi
Ik ging met mijn zus Mervi mee naar
de badminton. Het was heel leuk
want we gingen partijtjes tegen
elkaar doen.
Eerst moesten we oefenen. Toen
werden we in groepjes verdeeld. Ik
zat met Moinak en zijn vader in de
groep en met nog 2 stellen.
We moesten op ons beurt wachten. Ik
heb 3 keer gespeeld. Mervi en ik zijn
derde van onze groep geworden.
Ik vond het zo leuk dat ik misschien
op badminton ga.
Doei, Kian

Rabobank Clubkascampagne
Ook dit jaar doen wij weer mee! De afgelopen jaren hebben we telkens een
mooi bedrag mogen ontvangen dankzij jullie stem!
Eind juni ontvangen alle klanten van de Rabobank een stemcode met
instructies. Stemmen kost u niks, maar levert ons des te meer op!
Stem op BC Dwingeloo!

