Nieuwsbrief mei 2018

Op zondagmiddag 10 juni organiseren wij voor de 3e keer de
Fiets – Foto- puzzeltocht in en rondom Mierlo.
Tijdens deze fietstocht van ± 20 km is het de bedoeling dat gefotografeerde onderwerpen
worden herkend en in de juiste volgorde geplaatst. Deze onderwerpen kunnen zijn: attributen in
tuinen en aan huizen, bordjes met opschriften, bijzondere brievenbussen etc. Hierdoor leren we
met andere ogen kijken naar onderwerpen in onze omgeving, leren we dus onze eigen omgeving
beter kennen.
De deelnemers krijgen individueel of in groepjes een lijst mee met deze gefotografeerde
onderwerpen. Omdat we de route nu voor het eerst bewegwijzeren met pijlen, hebt u meer de
handen vrij voor het zoeken naar de onderwerpen, maar voor alle zekerheid krijgt u nog toch een
route beschrijving mee.
Het is leuk en gezellig om mee te doen, maar omdat er een paar prijsjes mee zijn te winnen kan er
een heel klein beetje gezonde rivaliteit ontstaan. Ongeveer halfweg is er een pauze met een
versnapering. Jan Raaijmakers en Rien Romonesco hebben voor ons weer een gezellige en
ontspannende fietstocht uitgezet en samen met Els en Anja hebben zij ook de organisatie.
De tocht is voor leden en niet leden.
Leden van Heemkundekring Myerle en kinderen t/m 12 jaar mogen gratis meedoen, overige
deelnemers betalen € 2,- per persoon.
Kom met kinderen, kleinkinderen, familie, buren en vrienden deze mooie en gezellige
tocht meefietsen. Ook al bent u alleen dan kunt u altijd wel bij anderen aansluiten.
Startplaats: het Oude Raadhuis in Mierlo waar u tussen 13.00 uur en 13.45 uur kunt starten.

Enkele voorbeelden van de fietstocht van 2017

Fiets gezellig met ons mee!!

Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze
Europese regels hebben betrekking op de bescherming
van persoonsgegevens door overheden, bedrijven en
verenigingen. Dat betekent dat er vanaf deze datum
dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese
Unie. De Nederlandse Wet bescherming
persoonsgegevens geldt dan niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam:
General Data Protection Regulation (GDPR).
Ook voor onze vereniging geldt de nieuwe regelgeving. Dit houdt in dat door de vereniging extra
aandacht moet worden besteed aan het beheer en verwerken van privacy gevoelige gegevens van
leden en niet-leden. Hiervoor moet een reglement worden opgesteld en moeten de leden worden
geïnformeerd. U zult in de komende tijd door het bestuur worden geïnformeerd over de voortgang
en op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal het reglement worden toegelicht en ter
goedkeuring worden aangeboden. Het gaat met name over het gebruik en beheer van uw
gegevens, bijvoorbeeld in de ledenadministratie, het gebruik van emailadressen voor mailing en
nieuwsbrieven, het gebruik van gegevens op de website en in de Myerlese Koerier. Het bestuur
gaat er vanuit dat u tevreden bent over hoe Heemkundekring Myerle tot nu toe met uw gegevens is
omgegaan. Heeft u tips, opmerkingen of vragen neem dan contact met het bestuur op,
bijvoorbeeld via info@heemkundekringmyerle.nl

Uitslag Rabo Clubkas Campagne

Op 1 juni is op het Molenplein de Roadshow van de Rabobank Clubkas Campagne voor de Mierlose
verenigingen. Daar wordt – in een gezellig programma - bekend gemaakt hoeveel stemmen de
verenigingen gekregen hebben en wat die stemmen hebben opgeleverd voor de clubkas. Ook wij
zijn natuurlijk benieuwd of we het mooie resultaat van vorig jaar hebben
geëvenaard. Alle leden van onze Heemkundekring zijn welkom om samen met het bestuur de
uitslag in ontvangst te nemen. Een mooie gelegenheid om met leden van veel andere verenigingen
uit Mierlo samen te komen. Om 19.00 uur voor de RABO bank in de Dorpsstraat.

