Provinciaal bureau
Morra 2-1
9204 KH Drachten
tel. 06-31943130
e-mail: bureauvrouwenvannufryslan@gmail.com
www.vrouwenvannu.nl/fryslan

mei 2018
Deze nieuwsbrief wordt digitaal verzonden naar alle leden
van Vrouwen van Nu Fryslân, die met hun mailadres
in de portal staan vermeld.
Het provinciaal bestuur gaat ervan uit dat het afdelingsbestuur
de leden zonder mailadres informeert over de inhoud van
de nieuwsbrief.

INHOUD
Activiteitenkalender:
*Provinciale Fietsdag
*Provinciale Tennisdag
*Lezing Anita Terpstra
*Bridgedrive
*TOP-dag
Fietsreis Twente
Privacy wetgeving

Provinciale Fietsdag op
13 juni 2018

Start vanuit de Elfstedenhal, Fryslânplein 1, Leeuwarden.
Ontvangst vanaf 9.30 uur, start 10.00 uur.
Afsluiting tussen 15.30 uur en 16.30 uur.
We fietsen rondom de stad. Er is een aantrekkelijke tocht uitgezet, van zo’n 50 km.
Opgeven liefst per mail bij Rennie Kramer: rennievandenakker@gmail.com
Telefoon: 058 2121648 of bij Hennie Veenma: telefoon: 058 2138406
Betaling door overmaking van €15,50 op rekeningnummer:
NL56 RABO 0370 6424 49 ten name van BvPF, Vrouwen van Nu o.v.v.: provinciale
fietsdag, naam, adres, telefoon, afdeling en lidmaatschapsnummer.
Fietsverhuur: Tweewielers Schaafsma Damwoude, tel.: 0511 421408.
E-mail: info@mschaafsma.nl Zelf reserveren voor 1 juni. Gehuurde fietsen worden bij de
Elfstedenhal gebracht.
Maximum aantal 150. Een ieder fietst voor eigen risico.
Tot ziens op 13 juni in Leeuwarden.
Vrouwen van Nu afdeling Leeuwarden
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Afdeling Sneek i.s.m. TV De Vliegende Bal
Datum: donderdag 23 augustus
Locatie: Molenkrite 130 in Sneek
Tijd: om 9.00 uur staat de koffie klaar
Kosten: € 17,50 p.p., incl. koffie/thee en een lekkere lunch
Informatie en opgave bij: Feikje Luxwolda
e: feikjelux@gmail.com
t: 0515 431 251
Betaling: op rekeningnr.:
NL56 RABO 0370 6424 49
t.n.v. BvPF, Vrouwen van Nu
o.v.v. tennis18, naam, adres, telefoonnr.,
afdeling en lidmaatschapsnummer
Inschrijven t/m 1 augustus
Doe mee! Gezelligheid en plezier staan voorop!

Datum: donderdag 27 september 2018
Tijd: 14.00 uur; inloop 13.30 uur
Locatie: Kurioskerk, Julianalaan 38, Leeuwarden
Voor leden van leesgroepen en alle liefhebbers die van lezen en geschiedenis houden,
vertelt schrijfster Anita Terpstra over haar boek ‘Het huis vol’. Een indrukwekkend
verhaal over het grote gezin in naoorlogs Nederland, dat zich afspeelt in Fryslân.
Kosten: € 8,Opgave: bedrag vóór 20 september overmaken op rekeningnummer NL56 RABO 0370
6424 49 t.n.v. BvPF, Vrouwen van Nu; o.v.v. Lezing
Betalen is tevens opgave.

Op woensdag 31 oktober organiseert de afdeling Lippenhuizen een
bridgedrive in Jubbega.
Plaats: De Kompenije, Ericalaan 22 te Jubbega
Tijd: We beginnen om 10.00 uur en de zaal is open om 9.15 uur.
Kosten: € 17 per persoon. Dit is inclusief 1 koffie en een lekkere
lunch. Bovendien zijn er mooie prijzen te winnen.
Opgave: vóór 24 oktober bij Aafje van den Bosch:
t: 0513 – 436373 of
e: wiabo@kpnmail.nl

De TOP-dag (thuis op het platteland) wordt dit jaar gehouden op dinsdag 6 november
in en rond Leeuwarden.
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Er kunnen nog leden mee met de 5-daagse fietsreis
naar Twente (Ootmarsum)
3 t/m 7 september 2018
Fietsen door het fraaie Twentse coulissenlandschap en de Duitse grensstreek,
afgewisseld met interessante excursies naar kastelen en steden.
Het dagprogramma van deze reis staat op vrouwenvannu.nl/fryslan
Prijs € 536,- inclusief volpension en fooien
Toeslag 1 persoonskamer € 85,Reisorganisatie Dalstra reizen
Opgave en info bij Fokje Boersma
t: 0511-463818 na 19.00 uur
e: fokjeboersma1@gmail.com

Privacywetgeving (AVG) ook voor Vrouwen van Nu!
Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacy wetgeving (AVG) in. Ook onze vereniging,
Vrouwen van Nu, heeft zich hieraan te houden.
Het landelijk bestuur (met uitvoering door het landelijk bureau) is verantwoordelijk voor
de uitvoering van deze wet voor de hele organisatie.
Afdelingen zijn geen zelfstandige rechtspersonen en hoeven dus niet zelf al het werk te
doen, om te voldoen aan deze wet, maar hebben wel verplichtingen (statutair en via het
huishoudelijk reglement bepaald) om te voldoen aan regels en richtlijnen die het landelijk
bestuur opstelt. Dat geldt dus ook bij de uitvoering van deze wet.
(Provinciale) afdelingen ontkomen er niet aan om bepaalde maatregelen te nemen en het
landelijk bureau zal, waar nodig, zorgen voor richtlijnen voor de afdelingen.
Afdelingen moeten zich in elk geval bewust zijn van de risico’s van het werken met de
ledenadministratie portal en letten op de volgende punten:
• Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens/de ledenadministratie portal:
- informatie met persoonsgegevens op de eigen computer beveiligen met een
wachtwoord
- nooit wachtwoorden laten onthouden in de internetbrowser
- alleen zelf het eigen account gebruiken en niet dat van een ander
- zorgen voor adequate beveiliging van de computer waarmee gewerkt wordt in
de ledenadministratie
- geen Excel-bestanden met lidgegevens versturen aan anderen binnen de
afdeling, tenzij voor een heel specifiek doel (bv. een uitje of bijeenkomst
waarvoor je een deelnemerslijst wilt hebben) en ze daarna weer verwijderen.
Bestuursleden mogen niet beschikken over een Excel-lijst met alle
lidgegevens. De portal is immers altijd beschikbaar.
•

Zorgvuldig omgaan met het publiceren van contactgegevens op de website:
- niet van het voltallig bestuur of commissies alle contactgegevens vermelden,
- wel contactgegevens op het ‘voor leden’ deel plaatsen (indien gewenst) en op
het openbare deel alleen een contactpersoon.
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•

Zorgvuldig omgaan met het publiceren van foto’s van leden op de website en
social media
- Leden een kans geven, om tijdens een evenement, uitje, bijeenkomst,
afdelingsavond o.i.d. aan te laten geven, dat zij niet op de foto willen als die
gepubliceerd wordt. Geef bijvoorbeeld aan het begin al aan dat er foto’s
gemaakt worden en dat leden, die dat niet willen, daarover de fotograaf even
kunnen benaderen. Foto’s mogen wel onder een inlogcode gepubliceerd
worden.

Deze informatie is (uitgebreid) te lezen op de landelijke website, in het ‘voor leden’-deel,
onder het blokje ‘Nieuws voor afdelingen’, de nieuwsbrief Nieuws voor Provincies en
afdelingen 01-2018
Kortgezegd moeten we als (provinciale) afdelingen en leden zorgvuldig omgaan met
persoonsgegevens en gevoelige informatie op de eigen computer beveiligen met een
wachtwoord; denk daarbij om:
• informatie met persoonsgegeven op de eigen computer dienen beveiligd te zijn
met een wachtwoord, zodat anderen daar niet bij kunnen komen.
• naam, telefoonnummer en e-mailadres mogen openbaar worden getoond
• personen op foto's moeten toestemming geven of de foto openbaar gepubliceerd
mag worden en de toestemming daarvoor moet aangetoond kunnen worden,
maar foto's mogen wel onder een inlogcode worden gepubliceerd;
• in de portal kun je alle gegevens opslaan omdat die alleen toegankelijk zijn met
een inlogcode;
• thuis uitgeprinte lijsten met persoonlijke gegevens niet bij het oud papier, maar
door de papierversnipperaar of op een andere manier vernietigen;
• bestanden op de eigen computer met persoonsgegevens moeten opgeslagen
worden met een wachtwoord; bestand beveiligen dus;
Procedure voor het beveiligen van bestanden:
Bestand openen; klik op de tab Bestand; Info; kies voor Document beveiligen;
Versleutelen met wachtwoord.
Inloggen op ‘voor leden’:
Om op het ‘voor leden’ deel, op zowel de landelijke als de provinciale website, te komen,
dient men in te loggen met een gebruikersnaam: lidlandelijk en wachtwoord: lan9013
Deze inlogcode hoort niet in een programmaboekje te staan, dat ook buiten de
vereniging verspreid wordt, maar via een afdelingsnieuwsbrief aan de eigen leden
kenbaar gemaakt te worden.
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