ZWEMVERENIGING

W A T E R V R I E N D E N
D I D A M
Beste leden/ouders/verzorgers,

Didam, augustus 2018

Het nieuwe zwemseizoen 2018-2019 is begonnen.
Elk begin brengt nieuwe wijzigingen met zich mee, maar dit seizoen belooft extra spannend te
worden: er is een nieuwe wet op de Privacy gekomen, in september zal het College van Didam de
zwembadbijeenkomst houden over de toekomst van De Hoevert, onze vereniging lanceert een
facebookpagina en doet weer mee aan de Rabobank Clubkas Actie.
In deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen van deze belangrijke gebeurtenissen.
Wet op de Privacy
In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (oftewel de wet op de Privacy)
ingegaan. Hierin worden de regels aangegeven voor het gebruik en verwerken van
persoonsgegevens. Onze vereniging heeft in de afgelopen periode hard gewerkt om te voldoen aan
deze regels.
Wij vinden het belangrijk dat jullie op de hoogte zijn hoe de vereniging dit heeft geregeld en daarom
zit er bij deze nieuwsbrief onze privacyverklaring waarin staat wat onze vereniging met jullie
gegevens doet en wat jullie hierover moeten weten. Deze privacyverklaring kunnen jullie ook nalezen
op onze website: WWW.WATERVRIENDENDIDAM.NL
In het kader van de privacy is ook besloten dat aan de tafel in de hal van het zwembad alleen nog de
dames van de Haldienst mogen zitten. Heeft u vragen of wilt u wat doorspreken met hun, dan kan dit
zonder dat anderen kunnen meeluisteren.
Zwembadbijeenkomst
Mede door onze acties tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna alle partijen aangegeven
dat zij (onder financiële voorwaarden) voor een nieuw zwembad in Didam zijn. De volgende stap is
dat het college in september een brede zwembadbijeenkomst zal houden met zoveel mogelijk
betrokken zwembadgebruikers om nog voor het einde van het jaar een beslissing te kunnen nemen of
er daadwerkelijk een nieuw zwembad komt, wat voor een soort zwembad dit moet zijn en waar deze
dan moet komen. Wij als vereniging zullen natuurlijk hierbij aanwezig zijn en het belang van een
nieuw zwembad uitdragen. Wij houden jullie hiervan op de hoogte.
Facebookpagina
Om jullie nog sneller op de hoogte te kunnen brengen, gaat onze vereniging ook op Facebook.
We gaan deze in september lanceren; dus let op de berichtgeving hierover.
Rabobank Clubkas Actie
Evenals vorig jaar doet onze vereniging mee aan de Rabobank Clubkas Actie.
Tijdens de actieperiode ontvangen alle leden van de Rabobank vijf stemmen. Deze stemmen mogen
zij uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem is geld waard. Dus hoe meer stemmen een club krijgt,
hoe meer geld dit oplevert. De leden die mogen stemmen, ontvangen voor de stemperiode een
persoonlijke code en uitleg over de stemprocedure.
Ben je lid van de Rabobank, doe dan ook mee en geef onze vereniging je stem!
Zo zie je hoe spannend de eerste maanden van het nieuwe seizoen zijn.
Wij wensen iedereen een sportief, gezond en leerzaam zwemseizoen 2018-2019 toe.
Bestuur Watervrienden Didam
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