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Petten, 30 mei 2018
Beste Dorps Ontmoetings Punt vrijwilligers,
Zoals we reeds hebben bericht houden we op dinsdagavond 5 juni a.s. een bijeenkomst
met al onze vrijwilligers.
Omdat de Dorpsraad die avond om 20.00 uur een Algemene Leden Vergadering heeft
ingepast stellen we voor de bijeenkomst te houden van 19.00 tot 20.00 uur in de DOP.
Vrijwilligers die dat wensen kunnen daarop dan de bijeenkomst van de Dorpsraad bijwonen.
Het voltallige bestuur zal daarbij aanwezig zijn.
Wij hopen jullie daar zo veel als mogelijk te mogen begroeten.
Daarbij willen we de volgende agendapunten aan de orde stellen:

Agenda overleg vrijwilligers DOP 5 juni 2018

1.

Opmerkingen vooraf.
Wat zijn de wensen en opmerkingen die jullie over de afgelopen periode willen
inbrengen. Deze opmerkingen kunnen we inventariseren en bij de agenda zo nodig
toevoegen.

2.

Ervaringen met Starlet en het ontvangen van VVV-gasten.
Hoe ervaren jullie dat vooraf aan onze bijeenkomsten Starlet zitting in de DOP heeft
genomen?
Hoe zijn de ervaringen met het ontvangen en informeren van VVV-gasten?

3.

Zijn er voldoende vrijwilligers.
Het afgelopen jaar hebben een aantal vrijwilligers om zeer begrijpelijke redenen
moeten aangeven dat ze niet meer als vrijwilliger kunnen optreden. Hierdoor is het
aantal beschikbare vrijwilligers iets teruggelopen. Dat is merkbaar in het
bezettingsrooster, omdat jullie daar wat frequenter worden ingedeeld.
De vraag is of dit bezwaarlijk gaat worden.
De vervolgvraag is, kunnen jullie eventueel personen aangeven die geschikt zijn voor
deze functie en gevraagd kunnen worden zich als vrijwilliger bij de DOP beschikbaar te
willen stellen?

4.

Invoering Verordening Persoonsgegevens.
Zoals bekend is 25 mei jl. de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens
(AVG) in werking getreden. Deze verordening beoogt, dat we zo zorgvuldig mogelijk
moeten omgaan met persoonsgegevens.
Dat onderdeel komt bij ons maar in geringe mate voor, maar daarvoor willen we wel de
nodige afspraken voor vastleggen.
a)

Daarvoor vragen wij dat jullie er mee instemmen, dat wij jullie naam en
e-mailadres op de bezettingslijst van inzet van vrijwilligers mogen vermelden.
Dit is niet openbaar, maar wij willen daarvoor wel graag jullie toestemming.

b)

Daarnaast vragen wij toestemming te willen verlenen om jullie namen in het
jaarverslag DOP te mogen opnemen en de naam bij foto’s van DOP
activiteiten waar jullie op voorkomen en die we dan op de site plaatsen te
mogen vermelden. Die informatie is dus wel openbaar.

Wij willen deze goedkeuring graag mondeling vernemen. Deze toezegging wordt dan in
het verslag van deze bijeenkomst opgenomen.
5.

Rondvraag

6.

Sluiting

Namens het bestuur,
Connie Kleimeer
Tel. 0226 383132

