“Sportpark Molenkoog”, Slingerweg 40a, 1791 AW Den Burg
Facebookpagina: https://www.facebook.com/jeudeboulesclubdenburg
Website: https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl

NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”: JUNI 2018
_________________________________________________________________
CLUB ACTIVITEITEN JUNI 2018:
Di. 5 juni: Start avondboule. 19.00 tot 21.00 uur!!!!!
Zo. 10 juni: Naar Boel Skik in Den Oever. Boot 10.00 uur
Do. 14 juni: Kleine Sluis bij ons. Aanvang: 10.30 tot 16.00 uur, 4 partijen
Za. 23 juni: 2de Ledentoernooi. Aanvang: 10.00 tot 16.00 uur, 4 partijen
_________________________________________________________________
TOERNOOIEN IN JUNI 2018 AAN DE OVERKANT:
Wo. 13 juni: Midweektoernooi, Les Mille Iles, Zuid Scharwoude
Do. 28 juni: Zomertoernooi, Celeritas, Alkmaar
_________________________________________________________________
Verjaardagen:
Schoonmaaklijst:
2. Ton Koopmans
4. Diana Kardijk
16. Jaap Zuidewind
24. Fer Gieles
25. Theodora de Nooijer

29-5 t/m 9-6 Alie Schouten Toon Witte
12-6 t/m 23-6 Sjaan Bakker Harry Ran
26-6 t/m 7-7 Truus Jongedijk Peter Dernison

_________________________________________________________________
1 mei 2018: Geweldig gezellige receptie ter ere van ons 25 jarig bestaan.
En prachtig weer. Alle gasten hebben ook nog heerlijk een balletje te kunnen gooien. Dank
voor jullie prachtige bloemen (Celeritas Petanque en Jeu de boules Schoorl) en alle andere
mooie cadeautjes. Dank jullie wel! En wat heerlijk dat jullie erbij waren, Entre Nous,
Onderhands, Kleine Sluis en PON. Piet Bolier, dank voor de mooie toespraak. Hennie
Huisman (wethouder) en Bas Mulder van onze Texelse Sportraad. En alle anderen die ons
een warm hart toedragen. Fijn dat jullie er waren. En dank aan Texel catering & banket
van Ruud Boom, top was het! En de dames in de keuken. Dank jullie wel! Geweldige dag!

_________________________________________________________________
Super mooi Eiland Toernooi 2018 met 14 doubletten.
Schitterend weer was het op 5 mei en vreemde gezichten op de baan. Soms ervaring, maar
ook die nog nooit, of zelden, een balletje hadden gegooid. Onze clubleden gingen met de

prijzen naar huis. Maar de gezelligheid was er niet minder om bij de andere deelnemers.
Ook de Texelse Courant (Jeroen van Hattum) kwam nog even aan om een blik te werpen
(geen balletje) bij onze jubilerende club en vast en zeker een leuk verslagje en foto's gaat
publiceren in onze plaatselijke krant. En Marcel Verbeek van onze Texelse Sportraad kwam
ook nog even een kijkje nemen. Geslaagd en volgend jaar vast weer! Dank dat jullie erbij
waren.
Winnaars werden: 3de Lies en Fer Gieles, 2de Annelies Zegel en Truus Jongedijk en op de 1ste
plaats Wil Pijper en Peter Dernison.
_________________________________________________________________________

Antoine van ’t Veer winnaar 1ste Leden toernooi 2018.
Met een mager zonnetje in de ochtend zijn we vol goede moed begonnen aan ons 1ste
Ledentoernooi van dit jaar. Het wolkendek werd dikker en het zonnetje verdween. Het
was een kille voortzetting van het toernooi. Maar het mocht de pret niet drukken, het was
weer een gezellige dag. Hapje en drankje erbij. Winnaar is Antoine Van T Veer. Tweede
werd Peter Dernison en derde Louis van der Vis. Mijn compliment aan Jeffrey Koopmans,
hij is nog maar kort lid bij onze club, maar deed niet onder voor zijn vader Ton Koopmans.
Het 2de ledentoernooi wordt op zaterdag 23 juni gespeeld.
_________________________________________________________________________

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)!!!!!
•Vanaf 25 mei 2018 is de Europese AVG-wet in werking getreden.
Hierdoor worden er strengere eisen gesteld aan organisaties en (sport) verenigingen als
het gaat om het openbaar maken van persoonsgegevens. Met persoonsgegevens worden
b.v. bedoeld: voor-en achternaam, geb. datum, foto’s en video’s waar je opstaat, je
adresgegevens en emailadres. Persoonsgegevens kunnen worden herleid naar een
persoon. Deze wet is er om jullie persoonsgegevens en privacy extra te beschermen.
Als sportclub mogen wij vanaf 25 mei 2018 zonder jullie toestemming geen foto’s, video’s
of persoonsgegevens meer openbaar plaatsen. Denk aan b.v. de Texelse Courant,
Facebook en onze site.
Wij hebben een formulier opgesteld wat jullie inmiddels allemaal hebben ontvangen,
zodat je aan ons kan aangeven of wij jou toestemming hebben om foto’s, video’s en
persoonsgegevens te mogen publiceren.

•Toestemming geven door wettelijk vertegenwoordigers.
Wanneer een lid onder 16 jaar is of onder beheer valt beslissen jouw wettelijk
vertegenwoordigers (ouders of verzorgers) over de privacy.

•Toestemming foto’s en video’s.
Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht
worden gemaakt en verwerkt voor de voor ons aangegeven doelen.
Het kan natuurlijk voorkomen dat anderen (bijv. toeschouwers of mededeelnemers) foto’s
of video’s maken tijdens onze sportactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op en zijn
daar niet verantwoordelijk voor. Wij gaan ervan uit dat anderen ook terughoudend zijn
met plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Je mag altijd terugkomen op de door jou gegeven toestemming. Ook mag je op een later
moment alsnog toestemming geven.
Mocht je hier problemen en/of vragen over hebben, neem dan contact op met Rob
Dapper, onze AVG-contactpersoon binnen onze club.

