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Mededelingen bestuur
Programma Cluzona 1
Dinsdag 1 mei
Zondag 6 mei
Donderdag 10 mei
Zondag 13 mei
In dit nummer
1

Mededelingen bestuur

2

Privacywet: AVG

2

Rabobank

Zondag 20 mei
Zondag 27 mei

Goes – Cluzona (halve finale beker) 20.00 uur
SCO – Cluzona (aanvang 14.00 uur)
Unitas’30 - Cluzona
Cluzona – Zeelandia Middelburg
Balsponsor Coppens Uitvaartverzorging
Uno Animo - Cluzona
Cluzona- Moerseboys
Balsponsor Toon Jochems

Clubkascampagne
2

Activiteitenkalender

2

Fietstocht

3

Darttoernooi

Ben je onlangs verhuisd/is je e-mailadres of telefoonnummer
gewijzigd?
Geef je nieuwe gegevens door aan: ledenadministratie@cluzona.nl
Afmelden nieuwe seizoen
Mocht je besluiten om eind dit seizoen te stoppen als lid van Cluzona
geef dit dan vóór 1 juni a.s. door. Bij afmelding na deze datum brengen
we je € 25 aan administratiekosten (kosten KNVB e.d.) in rekening.
Zomeronderhoud velden
Eind april gaat het trainingsveld (veld 2) in groot onderhoud. Er kan
dan voor de trainingen geen gebruik meer worden gemaakt van dit
veld. Trainingen verschuiven naar veld 4.
Overige velden gaan 11 juni in groot onderhoud. Dan kan er dus niet
meer getraind worden.
Vanaf 1 juli zal veld 4 worden vervangen door een kunstgrasveld.
Verwachting is dat eind september de werkzaamheden gereed zijn.
Het veld zal ook worden voorzien van verlichting, waardoor de
trainingscapaciteit wordt vergroot.
Jeugdtoernooien
Omdat de KNVB op 2 juni een wedstrijdprogramma heeft ingelast is
besloten om onze eigen jeugdtoernooien te verplaatsen naar zaterdag
25 augustus.
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Nieuwe wet op de Privacy: AVG
Op 25 mei. as wordt de nieuwe wet op de Privacy van kracht; de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Deze wet is een aanscherping van de huidige wet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal geldig
zijn in de gehele EU.
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.
Het hoe, wat en waarom kunt u lezen in onze Privacy Verklaring welke binnenkort op onze
website gepubliceerd zal worden.
Mooie opbrengst Rabobank Clubkascampagne

De opbrengst van de Rabobank Clubkascampagne is dit jaar € 1.437,66.
Alle stemmers op Cluzona bedankt!
Activiteitenkalender
Datum

activiteit

Tijd

4 mei

Rik en jokeravond

19.30 uur

11 mei

Jeugdweekend

Vanaf 10.00 uur

12 mei

Jeugdweekend

Tot 12.00 uur

18 mei

Voetbalquiz

19.30 uur

Fietstocht en BBQ

Start tussen 12.00-13.30 uur

1 juni

Rik en jokeravond

19.30 uur

8 juni

Ouders tegen de jeugd

18.30 tot 21.30 uur

9 juni

Koppel darttoernooi

13.00 uur

2018

21

mei(2e

pinksterdag)

Fietstocht
Omdat op 1e Pinksterdag inhaalwedstrijden zijn ingepland is besloten de fietstocht met BBQ te
verplaatsen naar 2e Pinksterdag. Aanmelden en vertrekken voor de fietstocht kan tussen 12.00 en
13.00 uur in de kantine. Aanmelden voor de BBQ vóór 14 mei a.s. Kosten BBQ bedragen € 12,50 per
persoon. Deelnemen BBQ kan zonder deelname fietstocht.
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Darttoernooi

Zaterdag 9 juni organiseert Cluzona weer het koppel darttoernooi. We beginnen om 13.00 uur.
Inschrijven en betalen kan in de kantine tot 30 mei. Deelname kost € 15. 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.

Hoofdsponsoren

