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Artikelen/reacties kunnen worden aangeleverd per email naar info@wsvklu.nl
terug naar de website WSV-KLu

naar ons privacy reglement AGV mei 2018

naar de Spelregels en Inschrijfprocedure

naar het Inschrijfformulier Deelname wandelmars

Nieuwjaarsreceptie WSV-KLu 2018

Wandelprogramma 2018

AVG en de WSV-KLu

WSV-KLu weekend

Het bestuur had het genoegen u uit te nodigen voor de traditionele
Nieuwjaarsreceptie 2018. Lees verder ……….

Het bestuur heeft het volgende wandelprogramma voor 2018 kunnen
samenstellen Lees verder ……….

Het bestuur heeft zich aardig moeten inspannen om als vereniging te voldoen
aan de AVG wet. Lees verder ……….

Organisatie WSV-KLu weekend 2018
Lees verder ……….

###################

Uw bestuur wenst U
Hele fijne feestdagen en voor eenieder een gezond en prettig 2018.

Terug naar begin

Het bestuur had het genoegen u uit te nodigen voor de traditionele Nieuwjaarsreceptie 2018.
Alhoewel de geluiden van onze leden het afgelopen jaar is dat zij tevreden zijn over de manier uw bestuur u uitnodigt, treft u
onderstaand een tabel aan die de resultaten weergeven van onze actie v.w.b. de Nieuwjaarsreceptie 2018.
Tabel met resultaten van digitale en de per post NL verzonden uitnodigingen:

2018

aantal

%

2017

aantal

%

geen reactie

37

=

30

geen reactie

34

=

26

komt niet:

58

=

47

komt niet:

61

=

46

komt:

29

=

23

komt:

38

=

29

100
introducee komt:

totaal aantal
deelnemers:

9

38

100
introducee komt:

16

totaal aantal
deelnemers:

54

Het uiteindelijke resultaat van een geslaagde Nieuwjaarsreceptie WSV-KLu 2018 was: 38 deelnemers.
Als bestuur zijn wij tevreden, dat een groot gedeelte van onze leden, de moeite neemt om even op de uitnodigingen te
reageren.
Het geheel was wederom voorzien van een drankje en een snack, een korte toespraak van onze voorzitter Johan.
Verder werden de aanwezigen op de hoogte gebracht van het resultaat betreffende het zelf door de WSV-KLu organiseren
van de wandelmarsreis naar Wellingborough. De deelname prijs, op basis van 3 offertes, moest worden vastgesteld op
€ 220,-- Een prijsje waar helaas niet iedereen blij van werd.
Het geheel werd wee afgesloten met een traditioneel bordje snert, bruine bonen soep en voor de vegetarische leden een
bordje tomaten soep.
Met dank aan onze gastheren van CPA Arnhem.
Terug naar begin

WANDELPROGRAMMA 2018
WANDEL SPORT VERENIGING KONINKLIJKE LUCHTMACHT
Uitgave: 22 januari 2018
1.
Algemeen:
Alle bezuinigingen binnen het Ministerie van Defensie, in ogenschouw genomen zal uw bestuur er alles voor doen
het wandelprogramma 2018 zoals hieronder gepresenteerd doorgang te laten vinden. Mogelijk zal de
penningmeester
WSV-KLu actie ondernemen om of een navordering toe te sturen of u inschrijfgeld (gedeeltelijk) terug te storten.
2.

Overzicht marsen:

- Onderstaand treft u het wandelprogramma van de WSV-KLu aan.
- In de kolom organisatie is aangegeven onder wiens leiding de uitvoering plaats vindt.
- U schrijft te allen tijde in bij de WSV-KLu, http://www.wsvklu.nl/bestuur/pagina17.html voor de marsen van de
WSV-KLu en de WsVKM.
- Door onze zorg worden de gegevens in dat geval doorgegeven aan de WsVKM.
- Indien u als deelnemer wordt geaccepteerd, ontvangt u van de organiserende vereniging een acceptatiebrief.
Bewaar dit WP zorgvuldig want op de WSV-KLu site staan de uitnodigingen zonder de inschrijfgelden
DATA

24 feb

NAAM MARS

Footsteps

PLAATS en
LAND MARS

ORGANISATIE

België

UITERSTE
INSCHRIJFDATUM
21-01-2018

WsVKM
15 apr

Narcissentocht

Nederland

n.v.t.
WsVKM

12-13 mei

Wellingborough IML tocht Engeland

10-02-2018
WSV-KLu

23 - 24 juni

Viborg

Denemarken

01-04-2018
WsVKM

09-10 jun

06 - 07 okt

Weekend en Mars van de

Ewijk

Koninklijke Luchtmacht

Nederland

Fulda IML tocht

Duitsland

WSV-KLu

01-05-2018

01-04-2018
WsVKM

07 okt

Napoleon Bonaparte tocht Nederland

n.v.t.
WsVKM

th

08 of 15 dec 41 Historical Walk *)
Bastogne

Bastogne

WSV-KLu

26-10-2018

België

*) Het is nooit zeker wanneer deze mars precies gehouden wordt, raadpleeg dus altijd de WSV-KLu site, voor
eventueel gewijzigde datums.
3.

Overige informatie:
- V.w.b. het inschrijfgeld wordt verwezen naar de “Spelregels en inschrijfprocedures”.
- Het programma is vanzelfsprekend onder voorbehoud, e.e.a. is hoofdzakelijk afhankelijk van het
minimaal aantal deelnemers. De WSV-KLu is niet aansprakelijk voor druk fouten of foutieve informatie
hierboven.
- Voor alle WsVKM buitenlandse reizen geld dat deze alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Nu op 10 mei 2018 zijn de volgende reizen door gebrek aan belangstelling geannuleerd:

Ruim na sluitingsdatum kwamen wij tot het volgende resultaat voor wat betreft de wandelreis naar Wellingborough: 3 leden
en 3 introducees die zich hebben opgegeven. Een vreemd resultaat gezien de reacties van de leden op de ALV 2017 en de
Nieuwjaarsreceptie 2018.
Op basis van dit resultaat moest de reis worden geannuleerd.
Terug naar begin

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Europese Wetgeving is de initiator
Binnen NL is de uitvoering gelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Na de Nieuwjaarsreceptie in de loop van februari 2018, ontstaan er nerveuse mailtjes over het begrip AVG. Een materie
waar Nederland ineens mee wordt geconfronteerd. Je MOET als vereniging iets, maar wat precies ……………..
Wij als bestuur van de WSV-KLu duiken in deze materie:
Er volgt een digitaal programma waar je stap voor stap je certificaat AVG proof kunt behalen.
Een 15 stappen programma waarvan de login ons kosteloos wordt aangeboden door de KWBN.
Er vind binnen het bestuur overleg plaats op het hoogste niveau. Gelukkig hebben wij al wat dingen geregeld die binnen de
AVG wetgeving geen aanpassingen behoeven.
Ons leden bestand, alle deelnemers uit het verleden, introducees, leden, WsVKM leden, passanten en vrijwilligers is 1159
personen groot.

Stelling van de nieuwe AVG wet is dat gegevens van personen waar je na 2 jaar geen contact meer hebt (m.u.v. financiële
gegevens omdat de NL belastingdienst een bewaar plicht voorschrijft van 7 jaar), vernietigd moeten worden.
De overblijvende NAWETG gegevens (Naam, adres, woonplaats, email adres, telefoon en geboortedatum/plaats) moet veilig
worden opgeslagen.
Het publiceren van beeld dragende gegevens mogen zonder toestemming niet meer gepubliceerd worden, maar bovenal
zeer belangrijk: eenieder mag op elk moment eisen dat gepubliceerde beeld dragende gegevens direct worden verwijderd.
Op onze site wordt uitgebreid informatie verstrekt omtrent onze privacy regeling:
http://www.wsvklu.nl/bestuur/privacy.html
Het ledenbestand is inmiddels geschoond en is nu nog maar 240 personen groot.
NAWETG gegevens hebben wij als bestuur nimmer ingezet voor commerciële doeleinden, dus worden nooit verstrekt aan
commerciële instellingen.
Op dit moment, 10 mei 2018 is een verwerkingsovereenkomst met de KWBN in behandeling.
Wij houden u op de hoogte.

WSV-KLu Weekend
De voorbereiding is in volle gang, het beloofd weer een gezellig weekend te worden.
Met vaste onderdelen maar óók een aantal nieuwe items:
een optreden van de band SEM:
http://sem2018.simplesite.com/438208885
Cotailshaker:
http://www.tbevents.be/uitjes/cocktailworkshop-(eigen-locatie)
Muzikale start van de 9e
https://www.ulto.nl/

Luchtmachtwandelmars:

Wij als bestuur hopen dat u dit weekend niet gaat missen.

Terug naar begin

