Nieuwsbrief Mei 2018
Hier de nieuwsbrief op de vooravond van juni 2018 van Nerash. Dit zal de
laatste nieuwsbrief zijn voordat de zomervakantie van start gaat!
De laatste speeldag jeugd is op vrijdag 22-juni-2018
De laatste speeldag volwassen is op vrijdag 29-juni-2018

Zomerbadminton
Ook dit jaar gaan we weer zomerbadminton organiseren door het Badminton
Collectief Lansingerland.
We zijn nog in onderhandeling met de nieuwe beheerder Sportfondsen over de
zaal en het tarief. Als we daar uitkomen zal de eerste speelavond op 6 juli 2018 en
de laatste op 24 augustus 2018 zijn.De zaal wordt hoogst waarschijnlijk
Oostmeerhal 1.
Deze avonden kun je als lid van BBV PIP, BC Tab Fly Over en BC Nerash voor € 4
komen spelen van 20 – 22 uur. Niet leden betalen € 5.
Tarieven zijn nog onder voorbehoud, afhankelijk van wat de zaalhuur gaat
worden.

AVG: NERASH en privacy
Er is al veel aandacht in de media over de nieuwe AVG wetgeving. Ook het
bestuur van NERASH vindt het belangrijk dat de bescherming van uw
persoonsgegevens is gewaarborgd.
Uw gegevens (zoals naam, adres, geboortedatum, emailadres, bankrekening)
heeft u ons verstrekt toen u of uw kind lid werd van onze vereniging. Uiteraard
gebruiken wij deze gegevens uitsluitend voor de interne organisatie van onze
vereniging voor het bereiken van het doel van onze vereniging: het organiseren
van speelavonden, trainingen, competities en wedstrijden.
Op 25 mei 2018 trad de AVG in werking: de Algemene Verordening
Gegevenbescherming. Door deze nieuwe Europese privacywetgeving worden de
eisen aan de privacybescherming voor organisaties en bedrijven (maar ook onze
vereniging) nóg strenger. Het bestuur van NERASH onderzoekt op gebieden als
PR en administratie of ons beleid en werkwijze wel in lijn is met de nieuwe regels.
Zo is het voor u belangrijk te weten dat wij uw gegevens onder geen enkel beding
ter beschikking zullen stellen aan derden, bijvoorbeeld voor een commerciële

mailing. Eén uitzondering hierop is te maken voor de aanmelding bij de
Nederlandse Badmntonbond (NBB) en de Regionale Competitie ZuidHolland
(RCZ) te behoeve van inschrijving competities.
En het bestuur is zich er óók van bewust dat voor plaatsing van een foto of
vermelding van de naam van u of uw kind op onze website of op social media uw
toestemming is vereist.
Niels Verhagen, de penningmeester van onze vereniging, is met betrekking tot dit
onderwerp uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken via de email:
penningmeester@nerash.nl

Vriendjes en vriendinnetjes toernooi
Op vrijdag 15 juni 2018 zal het vriendjes en vriendinnetjes toernooi worden
gehouden vanaf 20.00 uur.
Dit is voor zowel de jeugd als volwassenen bedoeld. En wees creatief, elke
combinatie is toegestaan, je partner, buurman/vrouw, kennis, collega, etc.
Dus doe mee! Beloofd weer een gezellige avond te worden!

Jeugddag in nieuwe seizoen
De competities ze bijna ten einde, maar de kampioenen mogen nog door naar
regionale wedstrijden. Dus gaat het helaas niet meer lukken om voor de
zomervakantie de jeugddag te organiseren.
We schuiven dit nu door naar na de zomervakantie! Plan is begin september,
een datum zal snel worden gepland.

Eindtoernooi
Traditioneel sluiten we het seizoen af met een gezellig eindtoernooi op
vrijdag 22-juni as.
De activiteitencommissie zal er weer iets leuks van gaan maken. Dit toernooi is
voor de volwassenen en oudste jeugdspelers.
Meer info komt op het mededelingenbord in de zaal.

Belangrijke data
•
•
•

vrijdag 15 juni : Vriendjes en vriendinnetjestoernooi
vrijdag 22 juni : Laatste training jeugd én NERASH eindtoernooi!!!!
maandag 25 juni : Laatste maandagavond volwassenen

•
•
•

vrijdag 29 juni : Laatste vrijdagavond volwassenen
maandag 27 augustus : Start seizoen 2010-2019 maandagavond
vrijdag 31 augustus : Start seizoen 2018-2019 vrijdagavond

