Van de secretaris,
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en
belangstellenden,
Per 25 mei 2018 is de
zogenaamde Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Dat betekent dat er vanaf die
datum dezelfde privacywetgeving geldt in de
hele Europese Unie (EU). Ook TV Smash moet
voldoen aan de strenge privacyregels.
De belangrijkste zaken op een rijtje:
• TV Smash mag niet méér gegevens van
de leden en vrijwilligers verzamelen dan
nodig is voor het voeren van een goede
ledenadministratie, het kunnen indelen van leden in (trainings)groepen en het
organiseren van evenementen;
• Gegevens van leden en vrijwilligers mogen niet langer dan 2 jaar ná
beëindiging van het lidmaatschap worden bewaard;
• Het bestuur van TV Smash legt een - voor iedereen inzichtelijk - ‘register’ aan
waarin duidelijk staat vermeld welke gegevens zijn verzameld, met welk doel
en wie er toegang hebben tot de verschillende gegevens;
• Zonder expliciete toestemming worden gegevens (ook bijv. foto’s) van leden
en vrijwilligers niet vermeld op website/in nieuwsbrieven of gedeeld met
derden;

Het bestuur zal een privacyreglement opstellen dat - na goedkeuring door de
ALV – onderdeel zal uitmaken van het Huishoudelijk Reglement van TV
Smash;
• Degenen die toegang hebben tot persoonlijke gegevens dienen een
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen;
• TV Smash dient te zorgen voor een beveiligde ICT-omgeving.
Wij houden jullie op de hoogte van de vorderingen van deze omvangrijke klus.
•

Van de penningmeester,
Op de ALV van eind 2017 is besloten dat de contributies
voor de periode 1 april 2018 t/m 31 maart 2019 wederom
gelijk blijven op € 90 per seizoen.
Ik wil alle leden en ouders/begeleiders hiermee op de
hoogte stellen dat ik op 31 mei aanstaande de contributies
zal innen via automatische incasso. Dat wil dus zeggen dat
ik op 31 mei € 90 van de deelnemers aan het zomertennis (!) zal afschrijven. Je hoeft
niets anders te doen dan te zorgen voor voldoende saldo op de rekening.
Degenen die geen machtiging hebben afgegeven zal ik binnenkort per mail een
factuur sturen met het verzoek deze voor eind mei te voldoen.
Bedankt voor jullie medewerking.
Van de sponsorcommissie,
De sponsorcommissie timmert ook dit jaar weer hard aan de
weg. Veel van onze voormalige donateurs en sponsoren
doen ook dit jaar weer mee en recentelijk is het gelukt om
nog twee sponsoren te vinden voor de busreis naar de
Special Olympics in Doetinchem. Dat scheelt weer flink.
Ons Vrienden van Smash programma groeit beetje bij beetje.
Kortom, het gaat goed en we kunnen onze evenementen en jaarplannen prima
uitvoeren. Namens alle leden bedanken wij allen die TV Smash ondersteunen.
Aan onze donateurs uit het Vrienden van Smash programma meld ik – als
penningmeester – hierbij dat ik op 30 mei 2018 de jaarlijkse bijdrage via
automatische incasso zal afschrijven. TV Smash is een ANBI organisatie, vergeet
dus niet je donatie bij je belastingaangifte mee te nemen!
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Wie zijn er jarig de komende twee maanden?
Voor alle leden die in mei en juni jarig zijn;
van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!
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Van de ledencommissie.
Het zomerseizoen is weer begonnen en we
verwelkomen Estelle als nieuw lid. Estelle
is 15 jaar, ze speelt in het
beginnersgroepje en ze heeft het reuze naar de zin. Moeder Linda
is trainer-vrijwilligster geworden.
Voor Richard werd het vervoer geregeld, hij speelt nu om 18.00
uur.
Begin april zijn Ricardo, Cynthia, Martijn en Ad verhuisd. Voor hen is het allemaal
even wennen in hun nieuwe huis. Ze kregen van ons een leuke kaart. Veel geluk
allemaal.
Leden gevraagd !
Soms zijn er leden die ideeën hebben voor onze
tennisvereniging of leden die gewoon mee willen
denken met de club. Wij vinden dit leuk en belangrijk.
Om de ideeën met elkaar te delen en er over te praten,
doen wij nu het voorstel om een ledenraad op te richten,
met een proeftijd van twee jaar.
In die raad zitten dan 5-7 leden onder leiding van
Natascha en Marijke. Voorlopig willen we 1 of 2x per
jaar bij elkaar komen.
Van de vergaderingen wordt een verslagje gemaakt en dat gaat ook naar het
bestuur.

Zijn er leden die hier aan mee willen doen?
Als er veel leden zijn die dat willen, gaan we met zijn allen kiezen!
Stuur een mailtje naar ledencommissie@smash-gtennis.nl of geef je op bij Natascha
of Marijke.
Namens de thuisblijvers wensen wij alle deelnemers aan
de Special Olympics 2019 in de Achterhoek een heel
gezellig en sportief weekend toe 8-9-10 juni.
We zijn benieuwd naar de foto’s en de medailles!

Ik krijg de pen en geef hem door aan…..
ik ben Gerben en aan de beurt
om een stukje te schrijven voor
de nieuwsbrief.
Ik tennis inmiddels al behoorlijk lang bij smash,
maar behalve
tennis doe ik
nog meer
sporten
Hieronder zie
je welke

sporten dat zijn:

Schaatsen in de
winter, paardrijden
en tennis om aan
mijn conditie te werken en Yoga om
lekker te relaxen. Ik vind alle sporten
even leuk.
Ik werk 5 dagen in de week bij de
wereld van Jansje in de horeca of in de
winkel. Ik vindt het leuk om af en toe te
wisselen, want zo blijf ik van alles goed
op de hoogte.
Ik heb kort geleden mijn certificaat “Jansjeworkshop voor Espresso en Cappuccino “
gehaald, dus kom maar gezellig langs voor een lekker bakje!
Ik hoop binnenkort (eindelijk) op mij zelf te gaan wonen met woongroep Dol-Fijn in
Overveen.
Ik kijk er erg naar uit, maar het is ook best spannend. Jullie horen wel als ik ga
verhuizen!

Dit is wat ik jullie wil vertellen, ik geef graag de pen door aan………………………
mijn toekomstig huisgenoot: Jelle Nijssen.
Weten jullie dat..
…onze ‘beginners’ allemaal zijn
beloond met een tennisdiploma?
…er wel 550 pannenkoeken zijn
gebakken?
…en dat die ook allemaal op zijn
gegaan?

…..en dat de laatste pannenkoeken
door Marc en zijn collega’s van het
Molentje zijn opgegeten.

…de leden Onno hebben geassisteerd tijdens het
lentetoernooi, waardoor de dag op rolletjes verliep?

“Tank bij Peut Bennebroek en schenk aan TV Smash!”

Zilver
Esdoorn
een bijzonder thuis
voor bijzondere jongvolwassenen

Een woonplek
voor uw zoon of dochter?

Nog één plekje vrij…..
Voor een jong-volwassene 18 - 25 jaar – ZZP4
24-uurszorg op antroposofische basis
Samen-wonen, geborgenheid, een eigen kamer,
en zelfstandig waar mogelijk
Een 30er jaren vrijstaand ‘eigen huis’ met grote tuin
in Hoofddorp, een particulier initiatief van ouders

Belangstelling?

www.zilveresdoorn.nl

