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Stoppen met voetbal of overschrijving
Degene die gaan stoppen met voetballen bij Cluzona kunnen zich nu
al afmelden en anders voor 1 juli 2018. Afmelden kan nu via het emailadres ledenadministratie@cluzona.nl

Afmeldingen na 1 juli 2018 wordt met administratieve kosten
belast! Bij overschrijvingen naar een andere vereniging, ook
afmelden bij de ledenadministratie! Overschrijvingen naar Cluzona
dienen voor 15 juni 2018 ingediend te worden. Neem hiervoor contact
op met je huidige vereniging. Voor degene die vertrekken geldt dat er
alleen overschrijving wordt verleend als zij hun spullen die ze in
bruikleen hebben van de vereniging ingeleverd hebben bij hun leider en
dat achterstallige contributie of betaling van tuchtzaken is voldaan.
Mochten er leden zijn die nog mutaties hebben in hun privé
omstandigheden zoals bijvoorbeeld adres-,email- of telefoonnummerdeze dan graag ook mailen naar de ledenadministratie:
ledenadministratie@cluzona.nl
Contributie seizoen 2018-2019.
Begin augustus zullen de verzoeken om de contributie te betalen voor
het seizoen 2018-2019 weer worden verstuurd via sms of e-mail door
ClubCollect.
Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering staat gepland op donderdagavond 5
juli a.s. Aanvang 19.30 uur in de kantine.

Hoofdsponsoren
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Darttoernooi

Zaterdag 9 juni organiseert Cluzona weer het koppel darttoernooi. We beginnen om 13.00 uur.
De opbrengst is bestemd voor een goed doel, dit jaar is dat Zonnebloem Wouw.
Dartbanen zijn gratis beschikbaar gesteld door WB Gevel- en Totaalonderhoud en de prijzen door
Cluzona. Organisatie is in handen van Dartshop Kattestaart.
7 tegen 7 zoekt spelers
Bij deze voetbalvorm spelen twee teams van zeven spelers op een half veld tegen elkaar. Ideaal voor
teams die geen 11 spelers op de been kunnen brengen en ideaal voor spelers die hun lichaam iets
minder willen belasten. Want; hoe oud je ook bent: voetbal gaat nooit uit je bloed. Niet het presteren
staat centraal, maar juist het lekkere voetballen op een recreatieve manier. Samen met
leeftijdsgenoten.
7x7 voetbal wordt aangeboden voor zowel mannen als voor vrouwen.
Voor mannen geldt een leeftijdsgrens van 35 jaar en ouder.
Vrouwen kunnen vanaf hun achttiende al meespelen.
Er wordt gespeeld op minimaal vier speelavonden op vrijdagavonden in het voor- en najaar. Een
vereniging is tijdens de reeks eenmaal gastheer en speelt de overige momenten bij de andere
verenigingen in de poule.
Heb je interesse stuur dan een mail naar lisettekonings@home.nl
VOETBALTOERNOOI EN FEESTAVOND VOOR SEIZOENSAFSLUITING!!!
Om het mooie seizoen dit jaar af te sluiten organiseert de Stichting vrienden van Cluzona 1 in
samenwerking met Cluzona op 16 juni een voetbaltoernooi met aansluitend een feestavond.
Het is een open seniorentoernooi.
Iedereen kan een team opgeven, of je nu wel of geen lid bent van Cluzona.
Aanvang 16.00 uur. Inschrijven kan met een team vanaf 7 personen en de kosten zijn €5,- per team.
Opgeven kan via stichtingcluzona1@gmail.com of bij Ruud Hermsen/Hidde Poppelaars.
Op de feestavond is iedereen welkom om het seizoen geweldig af te sluiten!
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CLUZONA en de AVG
Het zal u niet ontgaan zijn dat op 25 mei jl. de nieuwe wet op de Privacy van kracht is geworden; de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Iedere organisatie die Persoonsgegevens verwerkt dient te voldoen aan de AVG, zo ook Cluzona.
Cluzona verwerkt verschillende persoonsgegevens voor bijvoorbeeld het inschrijven van leden bij de
KNVB, het innen van de contributie via Club Collect, het aanvragen van VOG’s via het ministerie van
Justitie, het verspreiden van de Nieuwsbrief via e-mail en de communicatie m.b.t. wedstrijden en
trainingen via e-mail en WhatsApp.
Wat hebben wij tot nu toe gedaan:
 We hebben een register gemaakt waarin alle persoonsgegevens staan vermeld welke wij
verwerken.
 We hebben een Privacy Verklaring opgesteld, welke inmiddels op onze website staat. Deze is
te vinden onder de kop DE CLUB.
 We hebben onze inschrijfformulieren aangepast conform onze Privacy Verklaring.
Wat kunt u de komende maanden verwachten:
 We gaan al onze bestaande leden, vrijwilligers en sponsoren informeren over onze Privacy
Verklaring, deze nieuwsbrief is hier al een eerste stap in!
 Iedereen binnen Cluzona die gegevens verwerkt dient een Geheimhoudingsverklaring te tekenen.
 We gaan richtlijnen opstellen voor het gebruik van social media voor aan Cluzona gerelateerde
kanalen.
 We gaan met derden, die in opdracht van Cluzona gegevens verwerken een
verwerkersovereenkomst afsluiten.
 We gaan inventariseren hoe we onze gegevensopslag kunnen verbeteren, zodat uw gegevens
nog veiliger worden opgeslagen.
Wilt u meer weten over de AVG en hoe Cluzona hier mee om gaat, stuur een e-mail naar
algemenezaken@cluzona.nl

