Kring De Oude IJssel
3 maart 2018

Geachte leden,
Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Kring De Oude IJssel uit, tot het bijwonen van de
voorjaar kringvergadering, welke gehouden zal worden op woensdag 11 april.
Dit keer wordt de vergadering gehouden op de locatie Groot-Zande, Rijksweg 124,
6999 EB Hummelo. De deuren staan open vanaf 19.45 uur, de vergadering zal starten om
20.00 uur
Marleen Schipper, secretaris Kring de Oude IJssel
Agenda
1. Opening
2. Notulen van de laatste ledenvergadering, bijgevoegd
3. Mededelingen uit de kring en regio
4. Jaarverslag
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming kascontrole commissie 2019
7. Bestuursverkiezing
aftredend en niet herkiesbaar
 Aalt van de Kamp
Aftredend en herkiesbaar
 Inge Berends en Kitty Gieling
Het bestuur draagt Ricardo Engelen voor als kandidaat. Tegenkandidaten kunnen tot 24
uur voor de ledenvergadering ingebracht worden bij het kringbestuur.
8. Samenwerking verenigingen (terugkerend)
9. Evaluatie indoor seizoen 2017-2018
10. Outdoor 2018
11. Aanpassing reglementen
12. Evenementen 2019
13. Volgende ledenvergadering. Voorstel: woensdag 11 oktober 2018
14. Rondvraag

Indoorkalender 2018-2019
Bijgevoegd is een concept voor de indoorkalender 2018-2019, uitgaande van de indoor
wedstrijdkalender 2017-2018.
Indien de wedstrijden voor de betreffende vereniging/HC aangepast moet worden, dan graag
een bericht naar deoudeijssel@live.nl met de gewenste aanpassingen/aanvullingen zo vroeg
mogelijk, maar uiterlijk vóór zaterdag 8 april, zodat er enige tijd is om hem compleet te maken
en zo te kunnen presenteren. De kalender kan dan in de ledenvergadering definitief gemaakt
worden.
VERZOEK CONTACT GEGEVENS CONTROLEREN
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geldt ook voor alle soorten
verenigingen, groot en klein. Alle verenigingen hebben te maken met persoonsgegevens waar
veilig mee omgegaan moet worden. Vanaf 25 mei 2018 gaat de AVG in en handhaaft de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, de nieuwe
privacywet.
Om die reden verzoeken we jullie de lijst met gegevens (bijgevoegd) te controleren. Eventuele
verzoeken tot aanpassingen kunnen op de vergadering aangeleverd worden.
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