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Jaargang 63 nummer 6

‘Steve Scholten’
Woensdag 19 september 20.00 uur
in Dorpshuis ‘De Stuw’
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

19 september 2018
Het nieuwe
winterseizoen wordt
geopend met gezellige
doedelzakmuziek.

Uit Amstelveen komt de ‘bagpipe player’
Steve Scholten . Hij gaat niet alleen voor ons
spelen maar heeft ook mooie verhalen over
Schotland, de genealogie, de natuur van het
land, de gebruiken en de ‘clans’ die voor veel
veldslagen hebben gezorgd. Mocht u een
Schots kledingstuk willen aanschaffen, dan
kunt u ook bij de heer Scholten terecht. Het
belooft een vrolijke
avond te worden!
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Verslag verenigingsavond van 16 mei 2018
Op onze laatste avond voor de zomervakantie
kon Thera (Ruth was op vakantie) 86 leden
verwelkomen. Dat vonden wij, als
bestuursleden, heel mooi, want we hadden ons
best gedaan om een bijzondere avond te
organiseren.
En dat werd het.

Vocaal Theatergezelschap ‘Foon’ speelde en zong voor ons
‘Foondelpark’. Een wervelende show, waarin van alles
gebeurde.
Het begon met een zwerver op een
bankje, die een boek bij zich had over
een gevecht met de draak. Een
gevecht over de geheimen tussen man
en vrouw?
Er kwam een verliefd paartje voorbij,
ook een kribbig echtpaar, dat even
uitrustte van de fietstocht.
De man ging even weg voor een
sanitaire stop en kwam niet terug. Later
wel, maar dan verkleed als vrouw,
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waarin zijn vrouw wel haar jurk
herkende, maar niet haar man.
Er kwam ook nog iemand voorbij door
wie de zwerver herkend werd en later
zelfs de moeder van de zwerver.
Tussendoor werden bekende songs
gebracht, zoals ‘Appels op de tafelsprei’ en ‘4 maten
glimlach’ van Toon Hermans en ‘Laat me me eigen gang
maar gaan’ van Ramses Shaffey.
Dat leverde menig applaus tussen door op.
Na de pauze was er nog een schijngevecht tussen twee
mannen, maar het kwam allemaal goed, want de
slotconclusie was: ‘Iedereen heeft een draak te bevechten’.
Eind goed al goed.
Dat het goed was bleek wel uit het daverende, staande
applaus.
Thera en ik deelden aan alle
spelers, de pianiste, geluidsman
en aan de lichtmannen een rode
roos uit. Toen alle dames
waren vertrokken en de
mensen van Foon hun spullen hadden
opgeruimd en ingeladen, hebben we nog een kleine nazit
met een aantal mensen van Foon gehad Zij vonden het een
fijne avond: ‘Een enthousiast publiek en een prima
verzorging’.
Ergo: Avond geslaagd
Angelique van Essen
Foto’s: Marianne Korthorst
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Jolanda Henskens
van ‘Kunstruim’ in
Nijkerk komt op
woensdagmiddag
10 oktober 2018 naar
de Rehoboth.
Zij zal dan een lezing geven over Licht en Kleur in
de beeldende kunst.
Zij is al eerder onze gastspreekster geweest en
toen hebben we kennisgemaakt met een
enthousiaste spreekster.
Wij gaan ervan uit dat veel cultuurliefhebsters (en
andere geïnteresseerde Vrouwen) binnen onze
vereniging graag meer van haar willen horen.
Wij heten u van harte welkom vanaf 13.30 uur in
de Rehoboth waar we beginnen met een kop
koffie/thee.
De lezing duurt van 14.00/16.00 uur.
Opgave kan via theramulder50@gmail.com of
tijdens de verenigingsavond op 19 september
(tot uiterlijk 30-09-2018).
Wij zien u graag verschijnen.
Thera Mulder
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Bridgekring
Vrouwentroef.
Foto: Ruth Westra

In oktober gaan wij weer
starten met het bridgen. Wij spelen 24 keer op
donderdagmiddag van 13.00 tot ongeveer 16.1516.30 uur in een zaal van de Stuw.
Het bridgen staat centraal, maar ook de
gezelligheid is een belangrijk onderdeel van de
middag. Tijdens de theepauze met iets lekkers,
meegenomen door de leden zelf, kan iedereen even
bijpraten...
Noor, Cocky en ik zouden het leuk vinden als er
nog vrouwen zijn die zich hierbij zouden willen
aansluiten. Opgeven kan bij Noor. Het fijnste is,
opgeven met z’n tweeën. Lukt dat niet, dan kunnen
wij kijken of we iemand weten.
Wij hopen op reacties!
Ruth, namens Noor en
Cocky
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foto:Ruth Westra

Afsluiting Zomerseizoen
Het was (is nog) een mooie zomer, voor sommigen
af en toe te heet en ook best wel saai, daar velen
door de warmte binnen bleven en ook overal alle
gordijnen, jaloezieën of wat ook dicht waren om
de zon buiten te sluiten! Er was letterlijk geen
hond op straat!
Zo’n zomer kennen we eigenlijk niet in Nederland!
Het zomerseizoen hebben we vandaag afgesloten
met de laatste inloop koffieochtend.
De Haen was weer open, zo konden wij gebruik
maken van het terras.
Er waren jammer genoeg minder vrouwen dan de
vorige keren. Nu sloten zich 7 vrouwen aan bij
Thera, Angelique, Jeannette en ondergetekende.
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In juni was het weer minder, en hebben we heel
gezellig aan de grote tafel binnen gezeten met
ongeveer 15 vrouwen en in juli was het prachtig
weer met zo’n 18 vrouwen werd er genoten van de
koffie en de babbel.
De koffieochtenden zijn in de zomer een van
weinige activiteiten van de Vrouwen van Nu. Ik
vind ze zelf gezellig, en je kunt er zo naar toe gaan,
zonder dat je er een afspraak voor hoeft te maken.
Alle andere bezigheden zijn tijdelijk gestopt, wat
de zomer erg stil maakt, met dus dit jaar de
warmte er ook nog bij, wat niet uitnodigde tot veel
activiteiten.
Nu in september gaat alles weer draaien, hoewel ik
zelf daar nog niet bij zal zijn.
Een goede en gezellige start met alles en tot ziens
in oktober.
Ruth Westra-Vreedenburgh
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Save-de-date!
Iets wat het Wij-gevoel van een groep zonder
twijfel bevordert is het samen gebruiken van de
maaltijd.
En dat is wat we gaan doen!
Voorafgaande aan de verenigingsavond van
21 november met Aaltje Ypey (de vrouwelijke DJ)
gaan we samen eten.
Details etc. volgen in een persoonlijke uitnodiging
te zijner tijd.
Voor nu is het van belang dat u 21 november
vrijhoudt vanaf 17.00 uur, zodat we met een grote
groep Vrouwen gezellig aan tafel kunnen.
We zien u graag aanschuiven.
Namens het bestuur
Thera Mulder
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Algemene
Verordening
Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor
alle bedrijven en organisaties die gegevens van
personen (persoonsgegevens) verwerken.
Ook Vrouwen van Nu verwerkt persoonsgegevens.
Dit is nodig om te functioneren als vereniging en
voor jou als lid om datgene te doen waarvoor je lid
bent geworden.
In de zogenoemde Privacy Verklaring geven wij
antwoord op de belangrijkste vragen over de
verwerking van persoonsgegevens door Vrouwen
van Nu.
Vrouwen van Nu heeft een aandachtsfunctionaris
Gegevensbescherming die naleving van de wet- en
regelgeving coördineert.
De Privacy Verklaring en alle andere informatie die
beschikbaar is over de AVG kun je vinden in de
footer (onderaan) van alle Vrouwen van Nuwebsites en op de landelijke Voor Ledenpagina.
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En ook op onze website
www.vrouwenvannuhoevelaken.nl kunt u via de
link onderaan iedere pagina doorklikken naar
onderstaande Verklaring.
Vrouwen van Nu hecht veel waarde aan de bescherming
van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen
we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vrouwen
van Nu houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in
ieder geval:
•

Uw persoonsgegevens verwerken in
overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens
zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

•

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot
enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
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•

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij
deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;

•

Passende technische en organisatorische
maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

•

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere
partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw
persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Als Vrouwen van Nu zijn wij verantwoordelijk voor de
verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere
zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te
nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit
document.
Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door Vrouwen van Nu
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
* Administratieve doeleinden
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
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•

Het lidmaatschap van de betreffende persoon

•

Verzending van het ledenblad

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Vrouwen van
Nu de volgende persoonsgegevens van u:
•

Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam;

•

Adres en woonplaats; Telefoonnummer;

•

E-mailadres; Geboortedatum;

•

Bankrekeningnummer, in geval van lidmaatschap bij
een afdeling die deelneemt aan centrale contributieinning en enkel in geval u een machtiging tot
automatische incasso afgeeft.

•

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwen van
Nu opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

•

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en
daarna alleen in de financiële administratie voor
maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
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Persoonsgegevens van Nieuwsbrief-abonnees worden door
Vrouwen van Nu verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
•

Het informeren van de persoon d.m.v.
nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
•

Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vrouwen van
Nu de volgende persoonsgegevens van u vragen:
•

Voornaam;

•

Tussenvoegsel;

•

Achternaam;

•

E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwen van Nu
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
•

Gedurende de periode dat men aangemeld is.
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De Nieuwsbrief is toegankelijk voor zowel niet-leden als
leden van Vrouwen van Nu. Voor leden geldt dat het door
hen verstrekte e-mailadres op basis van hun lidmaatschap
gebruikt kan worden voor informatievoorziening over
Vrouwen van Nu.
Verwerking van persoonsgegevens van door Vrouwen
van Nu aanbevolen trainers, workshopleiders en
sprekers
Persoonsgegevens van aanbevolen trainers,
workshopleiders en sprekers worden door Vrouwen van
Nu verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
•

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven
en/of gerichte contacten;

•

Informatieverstrekking ten behoeve van boeking van
workshops, trainingen, lezingen en dergelijke door
(provinciale) afdelingen van Vrouwen van Nu via het
beveiligde Voor Ledendeel van de landelijke website
van Vrouwen van Nu.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
•

Schriftelijke toestemming (via e-mail) voor gebruik van
persoonsgegevens in een databank;
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Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vrouwen van Nu de
volgende persoonsgegevens van u vragen:
•

Organisatie; Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam;

•

Telefoonnummer; E-mailadres;

•

Naam en soort workshop/training/lezing;

•

Website.

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwen van Nu
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
•

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een
aanbevolen trainer, workshopleider of spreker.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door
Vrouwen van Nu verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
•

Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
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•

De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vrouwen van
Nu de volgende persoonsgegevens van u vragen:
•

Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam;

•

Telefoonnummer; E-mailadres; Geboortedatum;

•

Salarisgegevens; Kopie ID; BSN-nummer;

•

Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwen van Nu
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
•

Gedurende de periode dat men een contract heeft en
daarna alleen in de financiële administratie voor
maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde
partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
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•

Het versturen van het ledenblad;

•

Het drukken van de ledenpas;

•

Het printen van grote mailings;

•

Het onderhoud van netwerk en ledenadministratie;

•

Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere
partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken
wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging
van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij
de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een
dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn
dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens
kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u
ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken persoonsgegevens aan de volgende
organisaties buiten de EU:
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•

Google Analytics: Google Analytics verwerkt
persoonsgegevens. Een IP-adres en ook een
persoonlijk account is een persoonsgegeven volgens
de AVG. Google Analytics koppelt IP-adressen en
accounts aan acties op de site. Waardoor herleidbaar
is welke acties een natuurlijk persoon op een site
uitvoert. De verwerkersovereenkomst met Google
Analytics is geaccepteerd door Vrouwen van Nu.
Google is gevestigd in de VS, maar is in Europa
gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield.

•

Op basis daarvan is het toegestaan
persoonsgegevens met ze te delen.

•

MailChimp: MailChimp verwerkt persoonsgegevens.
Voor onze e-mailnieuwsbrieven verzamelen wij
voornaam, achternaam en e-mailadres van de
geïnteresseerde. Met MailChimp heeft Vrouwen van
Nu de standaard verwerkersovereenkomst van
MailChimp afgesloten. MailChimp is gevestigd in de
VS, maar is in Europa gecertificeerd voor het EU-US
Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan
persoonsgegevens met ze te delen. Mailchimp maakt
het voor ons mogelijk om te zien welke links in onze
nieuwsbrief wel, niet en hoe vaak worden aangeklikt
en hoe veel mensen de nieuwsbrief daadwerkelijk
openen. Dat is nuttige informatie die ons in staat
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stelt de nieuwsbrief te optimaliseren. Mailchimp
heeft zijn systemen goed beveiligd en gaat
vertrouwelijk om met je gegevens. Meer informatie
over hoe Mailchimp gegevens verwerkt en
beschermt, vind je hier:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
•

Wij beheren je mailadres alleen via Mailchimp en
verkopen je mailadres niet door aan andere partijen.

Minderjarigen
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen
(personen jonger dan 16 jaar).
Bewaartermijn
Vrouwen van Nu bewaart persoonsgegevens niet langer
dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
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•

Alle personen die namens Vrouwen van Nu van uw
gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan;

•

We hanteren een gebruikersnaam en
wachtwoordbeleid op al onze systemen;

•

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie
van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

•

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om
deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;

•

We testen en evalueren regelmatig onze
maatregelen;

•

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het
belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door
één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door
u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij
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kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van
een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd
het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw
persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact
met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit
dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd
het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op
het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog
vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.
Contactgegevens
Vrouwen van Nu
Jan van Nassaustraat 63
2596 BP Den Haag
Tel: 070 3244429
E-mail: bureau@vrouwenvannu.nl
Website: www.vrouwenvannu.nl
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Ook Vrouwen van Nu was aanwezig
op de Uitmarkt in Dorpshuis ‘De Stuw’
tijdens de Dorpsdag op 25 augustus jl.

Foto’s:
Thera
Mulder
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Activiteitenagenda

september

Fietsen iedere dinsdagmorgen
verzamelen 9.30 uur
voor Dorpshuis ‘De Stuw’

19 september

Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur

25 september

Stap voor Stap
Dagwandeling

2 oktober

Stap voor Stap
Middagwandeling

10 oktober

Workshop
Licht en kleur in de kunst
De Rehoboth, Smalle Streek 4
13.30 – 16.00 uur

17 oktober

Verenigingsavond
in Dorpshuis ‘De Stuw’ 20.00 uur
OPEN AVOND

19 oktober

Breigroep
engelen maken bij Greet Luth
14.00 uur
opgave bij Reneke Schoneveld

23 oktober

Stap voor Stap
Dagwandeling

7 november

EXTRA CREATIEVE AVOND
Info volgt op een later tijdstip

21 november

Save de date
Info zie deze nieuwsbrief

Kopij voor de Nieuwsbrief van oktober graag mailen
vóór 23 september naar e-mail: hvanblotenburg@hotmail.com
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