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Deuren sluiten
Met dit warme weer worden regelmatig de
deuren van de rijhallen etc open gezet. Dit
is volledig begrijp maar toch wederom een
vriendelijk verzoek om de deuren na afloop
weer te sluiten. Dit ivm de veiligheid van
onze spullen.

Activiteiten

2018
4 augustus Dierenkeuring evenemententerrein
22 september Jong kleindierenshow (Kleine bak)
5-7 oktober oktober dressuur concours
12-14 oktober oktober springconcours
20-21 oktober selectiewedstrijd DCIG
22-28 oktober BKC Klein Dieren Show
16-18 november dressuurconcours DCNN
1 december subtopconcours DCNN
2019
30-31 maart dressuur & subtopconcours DCNN
Oefenparcours 1e maandag van de
maand
Iedere 1e maandag van de maand wordt er
om 17:30 uur een oefenparcours
opgebouwd. Hiervoor wordt hulp gezocht.
Aanmelden is niet nodig. Je kunt gewoon
heen gaan om te helpen. Het eerst
volgende oefenparcours zal gebouwd
worden op maandag 4 juni 2018 om 17:30
uur.

Vervangen sloten kantine
Omdat er teveel sleutels in omloop zijn
heeft het bestuur besloten alle sloten van
de kantinedeuren te vervangen.
Met het nieuwe systeem kan er alleen door
middel van een pasje een sleutel bijgemaakt
worden.
Zodra de sloten vervangen zijn zal dit
gecommuniceerd worden.

Verlichting stroomruiterhal ook met
tijdklok
Vanaf heden is er ook een tijdklok voor de
verlichting op de Stroomruiterhal gezet.
Deze lichten gaan ’s avonds om 22:30 uur
uit en kunnen ’s morgens tussen 07:0009:00 uur aangezet worden (indien nodig).

Rabobank clubkascampagne
Ook dit jaar doet de Stroomruiters weer mee
aan de clubkascampagne van de
Rabobank. Het geld wat hiermee opgehaald
wordt zal gebruikt worden voor het
verduurzamen van de vrijwilligerskantine.
Hiervoor zal er o.a. een palletkachel
aangeschaft worden.
Meer informatie volgt.

AVG en de Stroomruiters
Per 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. U
heeft dit waarschijnlijk al gehoord via de media. Voor de Stroomruiters als
vereniging heeft dit ook gevolgen. Administratief gezien wordt er gekeken naar wij
als vereniging aan moeten voldoen. Hier zijn wij de afgelopen periode druk
mee geweest en zullen hier de komende weken verder mee gaan om te voldoen
aan de gestelde eisen.
Voor nu willen wij als bestuur alvast het een en ander in deze nieuwsbrief delen.
Uw gegevens worden gebruikt voor de algemene gebruiksvoering van de
vereniging. Verder worden uw gegevens in gevallen waar dit nodig is, gedeeld
met de diverse commissies. Daarnaast worden er op onze website berichten
geplaatst, soms ondersteunt met foto's. Naast deze communicatie wordt er vanuit
het secretariaat ook naar alle leden gemaild. Er wordt nu al gemaild via de "BCC"
zodat overige ontvangers niet uw emailadres te zien krijgen.
Belangrijk is dat wij als vereniging weten of uw gegevens of eventueel een foto
van u gedeeld mogen worden binnen de vereniging of geplaatst mogen worden
de website. Uiteraard wordt bij het delen en plaatsten van gegevens gekeken of
het noodzakelijk is.
Heeft u vragen of bezwaren, laat het ons weten via secretariaat@stroomruiters.nl

