17 september 2018

Beste Blue Drakers,
De trainingen zijn al weer drie weken geleden begonnen en de eerste
wedstrijden zijn inmiddels gespeeld. Deze Nieuwsbrief bericht
voornamelijk over de Algemene ledenvergadering die gehouden wordt
op a.s. maandag 24 september.
De onderwerpen in deze Nieuwsbrief:
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Onze website: www.bluedrakes.nl
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ALV op 24 september 2018
Onze Algemene Ledenvergadering zal worden
gehouden op
maandag 24 september om 20.00u
bij Sinar Maluku/wijkcentrum Molenvliet
(dat is naast Bulwijk).
De voorgestelde agenda is
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Verslag ALV-vergaderingen 28 mei 2018
4. Jaarstukken 2017 – 2018
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Concept Huishoudelijk reglement
7. Concept tekst website over Veilig Sportklimaat
8. Project Basketbalvelden Essenlaan
9. Stand van zaken Spelregelbewijs/Scheidsrechters
10. Rondvraag
11. Sluiting
In een bijlage treffen jullie de toelichting op agendapunten 4, 5, 7 en 8.
Het verslag van de vorige ALV (agendapunt 3) is al eerder toegezonden, maar
wordt opnieuw meegestuurd
Het concept voor het nieuwe Huishoudelijk Regelement (agendapunt 6) wordt later
deze week nagezonden.

Gegevens aanpassen in de sportlink Basketball-app
Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Die stelt dat kinderen tot 16 jaar niet zelf meer mogen aangeven of zij met naam
en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform.
En dit geldt dus ook voor de persoonlijke instellingen van kinderen onder 16 in de
basketball app. Wie kan deze gegevens in de app dan wel wijzigen?
Het advies van Sportlink
Indien de gegevens van het kind gewijzigd moeten worden kan dit door de ouder/ verzorger gedaan worden.
Voordat de ouder/ verzorger dit kan doen moet het e-mailadres bij het lid in Sportlink Club geregistreerd
staan. (Als het goed is, is dit adres bij onze ledenadministratie (ledenadministratie@bluedrakes.nl) al bekend:
op dit adres ontvang je factuur en Nieuwsbrief)
Er zijn verschillende situaties die zich voor kunnen doen:
1. Het kind heeft geen eigen telefoon.
2. Het kind heeft een eigen telefoon, maar ik wil de gegevens beheren
3. Het kind beheert zelf zijn gegevens.
Op de volgende internetpagina heeft Sportlink toegelicht wat de ouder/ verzorger per situatie moet doen.


Ik ben ouder en wil de gegevens van mijn kind aanpassen

Blue Drakes in de media
Er is een artikel verschenen in de Woerdense Courant over de activiteiten rond
vernieuwing van de basketbalvelden aan de Essenlaan.
Lees: https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/514652/vernieuwingbasketbalvelden-gewenst-

Kijk ook eens op onze Facebook-pagina of zoek daar met #bluedrakes en vind deze foto’s

