Volleybalclub Fortutas – Nieuws – 2018 Week 22
voor vragen / reacties op deze nieuwsbrief: info (at) fortutas.nl

•

VC Fortutas Buiten Volleybal Toernooi op zaterdag 2 juni
Heb jij al een team geformeerd voor het buiten volleybal toernooi op
zaterdag 2 juni ? Meld je team dan snel aan via www.fortutas.nl >
buitentoernooi
Lukt het je nog niet om je team compleet te krijgen of wil je mee spelen
maar heb je nog geen team, laat het ons dan direct weten zodat we
daarbij kunnen helpen.
Belangrijk dat we met zijn allen zorgen voor een of meerdere teams op
dit toernooi. We verwachten alle leden op het toernooi om mee te spelen
in een team. Kun je zelf niet meespelen dan kun je jezelf aanmelden om
te helpen als vrijwilliger in de kantine of wedstrijdsecretariaat. Graag je
reactie naar info@fortutas.nl

•

Oproep hulp bij ABC jeugdkamp
Figuranten voor de spellen is geregeld, nu alleen nog een nachtwacht
voor het ABC kamp.
Voor het ABC kamp zijn we nog dringend op zoek naar een nachtwacht voor de vrijdag. De Spar in
Haelen is voor de jeugd een geweldige locatie, maar een nachtwacht is door de uitgestrektheid van
de slaapplaatsen echt een must. We zijn nog dringend op zoek naar 1 iemand die samen met een
andere nachtwacht de leiding wil ontlasten en een oogje in het zeil wil houden. Heb je nog vragen
over wat dit inhoudt, kun je altijd even bellen met Marcel Reijnders (06-51594217). We wachten met
smart op reacties.

•

Privacyverklaring VC Fortutas
Vanuit het bestuur zijn we aan de slag met de regelgeving rondom de nieuwe privacywet AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). Een van de onderdelen daarbij is een
Privacyverklaring van VC Fortutas. Deze tref je aan als bijlage bij de nieuwsbrief email en is
binnenkort ook te vinden op onze website. Volgens een stappenplan werken we aan de overige te
nemen maatregelen en gaan we ervoor zorgen dat we binnenkort AVG-proof zijn.
Heb je vragen over de AVG en de toepassing hiervan binnen onze vereniging? Neem dan contact op
via ons emailadres.

•

De jarigen bij VC Fortutas in de komende week:
Donderdag 31 mei
Veerle Vossen, Paul Jacobs, Pleun Reijnen
Zondag 3 juni
Isa Meeuws
Allen van harte gefeliciteerd

•

Agenda activiteiten
2 juni 2018
8-9-10 juni 2018
14 juni 2018
16-17 juni 2018
16 juni 2018
18 juni 2018

VC Fortutas Buiten Volleybal Toernooi
ABC jeugdkamp
Intern Beach Volleybal Toernbooi
CMV jeugdkamp
Beachvolleybal clinic
Start Open Beach Volleybal Toernooi
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