ACTIVITEITEN JUNI/JULI/AUGUSTUS 2018
KAARTEN
Op alle maandagen in juni, juli en augustus kunnen de 55+ leden kaarten in Gasterij de
Ontmoeting. De aanvang is 13.30 uur.

OUD PAPIER
Donderdag 14 juni (let op!: In onze jaarplanning stond een foute datum), 12 juli en
9 augustus wordt het oud papier opgehaald. We starten om 18.30 uur vanaf de
Hoebenstraat en hoek Bredeweg/Beurseland. Zet het oud papier goed verpakt en goed
zichtbaar aan de kant van de weg. Daar waar de kraakperswagen niet kan komen, wordt u
verzocht het oud papier op de hoek van de straat te verzamelen. Aan de bewoners van
Strateris wordt, om veiligheidsredenen, gevraagd om het papier aan één kant van de weg
te zetten (gezien vanaf de kerk aan de linkerkant). Let op!: wij verzoeken u om bij
regenachtig weer het papier zo laat mogelijk aan de straat zetten.
We halen het oud papier op in de volgende straten:
Hoebensstraat (gedeeltelijk) – Strateris, Hovensteeg – Mr. Mertensstraat - Dr. v.d.
Wouwstraat - Harrie Carisstraat - Thieu Gielenstraat, Pierre Niesstraat - Theo
Siebenstraat – Sjeng Vaasstraat – Sjeeshuys – Geer – Hinkert – Hageldor – Heuvel –
Beurseland – Rooseveltstraat – Franciscanessenstraat (gedeeltelijk) en Brugske
(gedeeltelijk)

Buurtvereniging Strateris en de AVG wetgeving
Net zoals de meeste verenigingen en bedrijven zijn wij als
Buurtvereniging ook druk bezig met de nieuwe AVG wetgeving. Een
belangrijk onderdeel van deze wetgeving is dat we u helder
informeren m.b.t. welke persoonsgegevens wij opslaan en verwerken:
-Als lid hebben wij standaard alleen de volgende gegevens van u in onze administratie:
Voornaam, achternaam, adres, geboortedatum en waar mogelijk telefoonnummer en
e-mail adres. Deze gegevens hebben wij nodig om te weten wie onze leden zijn. Deze
gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld om u te informeren of om uw contributie betaling
te verwerken. Deze informatie wordt niet gedeeld of verhandeld met buitenstaanders
met als enige uitzondering daarop eventuele wettelijke of juridische verplichtingen waar
we als vereniging aan moeten voldoen. Zodra u mocht besluiten uw lidmaatschap op te
zeggen worden uw gegevens zo snel mogelijk weer uit onze administratie verwijderd.
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-Als u zich aanmeldt voor één van onze activiteiten vragen wij u ook altijd om
persoonsgegevens (meestal naam, adres, telefoonnummer, e-mail) voor zover relevant
voor de betreffende activiteit. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de
betreffende activiteit, zo veilig mogelijk opgeslagen / beheerd en alleen gedeeld met de
interne organisatoren (meestal bestuursleden) van de activiteit. Na de activiteit worden
alle binnengekomen persoonsgegevens weer verwijderd of vernietigd (in geval van de
papieren aanmeldingen).
-Tijdens onze activiteiten kunnen er door ons foto’s worden gemaakt. Deze foto’s
worden gemaakt met als doel ze te publiceren op onze eigen verenigingswebsite. De
gemaakte foto’s worden niet actief verstrekt of verhandeld met buitenstaanders en
worden niet door ons via sociale media verspreid. In uitzonderlijke gevallen kunnen
bepaalde foto’s worden gebruikt bij interne of externe communicatie om bijvoorbeeld
de vereniging zelf of de betreffende activiteit te promoten. Dit zullen dan foto’s
betreffen die eerst geruime tijd op de website hebben gestaan. Indien u niet wilt dat
er van u of uw familieleden foto’s worden gemaakt kunt u dit altijd aan ons doorgeven.
Wij zullen hier dan rekening mee houden. Ook als u foto’s op onze website aantreft waar
u achteraf bezwaar tegen heeft kunt u dit altijd bij ons kenbaar maken waarna wij deze
z.s.m. zullen verwijderen.
-Wanneer u e-mail of andere berichten aan ons stuurt, is het uiteraard mogelijk dat we
die berichten afhankelijk van de situatie en relevantie moeten bewaren. Soms vragen wij
u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit met
als doel uw vragen te verwerken en / of verzoeken zo goed mogelijk te beantwoorden.
Zodra de betreffende gegevens niet meer noodzakelijk zijn worden zij door ons altijd
weer zo snel mogelijk verwijderd of vernietigd.
Voor meer generieke informatie m.b.t. onze verwerking van uw persoons gegevens
verwijzen we naar de nieuwe privacy verklaring op onze website:
http://www.bvstrateris.nl/privacy.html Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of
indien u gebruik wilt maken van u recht om uw door ons opgeslagen persoonsgegevens in
te zien dan kunt u hiervoor altijd contact opnemen met ons secretariaat via:
secretaris@bvstrateris.nl

DATA OM VAST IN DE AGENDA TE ZETTEN
Zondag 16 september: GARAGE SALE
Op zondag 16 september 2018 organiseren wij weer een garage sale in onze buurt.
Heeft u nog tweedehands spullen liggen dan kunt u deze net als 2 jaar geleden vanuit uw
garage (tuin/oprit) te koop aanbieden. Voor meer informatie over de garage sale
verwijzen wij u naar de flyer die binnenkort wordt verspreid.
19 t/m 21 oktober: Jeugdkamp bv Strateris.
In het laatste weekend van de herfstvakantie organiseren we weer een erg leuk
jeugdkamp voor alle buurtkinderen van 5 jaar tot en met de brugklas. Meer informatie
volgt via de flyer die binnenkort wordt verspreid en het stencil van september.
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