Vrijwilligersorganisaties en verordening gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en
vanaf deze datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving.
Deze verordening geldt ook voor vrijwilligersorganisaties.
Dus sport- en muziekverenigingen, cultuurorganisaties, musea, belangenorganisaties, buurtinitiatieven, zorgorganisaties enz. zullen passende maatregelen moeten nemen rond het bewaren en beveiligen van persoonsgegevens. Gegevens van leden, cliënten en deelnemers
maar ook van de eigen vrijwilligers.
Een reden voor de Steunpunten Vrijwilligerswerk in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum
en Eemsmond (BMWE) om op dinsdag 17 april 2018 een informatiebijeenkomst over deze
nieuwe wetgeving voor gegevensbescherming te organiseren.
Tijdens deze bijeenkomst zal dhr. Peter Apol, Functionaris Gegevensbescherming voor de
BMWE gemeenten, informatie geven over de wetgeving en de verplichtingen voor vrijwilligersorganisaties. Verder krijgen vrijwilligersorganisaties tips hoe de organisatie AVG-bestendig gemaakt kan worden en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
De informatiebijeenkomst is van 20.00 uur tot 21.30 uur en wordt gehouden in De Blauwe
Schuit, Warfstraat 1 te Winsum. De zaal is vanaf 19.30 uur open.
Aanmelden
De bijeenkomst is voor besturen en geïnteresseerden van vrijwilligersorganisaties uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Aanmelden kan t/m 15 april a.s. via
		* steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Stichting Colourful Het Hogeland zoekt vrijwilligers
In 2015 startten enkele inwoners uit de gemeente Bedum met Colourful Bedum.
Een initiatief om inwoners met een migratie-achtergrond te betrekken bij de lokale samenleving en om Bedummers kennis te laten maken met kleurrijk Bedum. Afgelopen jaar werd de
laagdrempelige wijze waarop Colourful Bedum mensen samenbrengt al gewaardeerd met de
Provinciale Vrijwilligersprijs.
Inmiddels is Colourful Bedum omgedoopt tot Stichting Colourful Het Hogeland en worden er
vrijwilligers gezocht in de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond. Samen met de Steunpunten Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum en Eemsmond wordt daarom op vrijdag 20
april 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd.
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over de werkwijze en activiteiten van Stichting Colourful Het Hogeland en zullen ervaren vrijwilligers vertellen over hun werkzaamheden.
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk waarbij u migranten kunt ondersteunen bij het opbouwen
van een lokaal netwerk of coördineert u graag activiteiten die gericht zijn op onderling contact,
ontspanning, ontplooiing en informatie-uitwisseling?
U bent vanaf 13:00 uur welkom in Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21 te Baflo. De bijeenkomst
start om 13.30 en duurt tot 15.00 uur. Aanmelden is niet nodig, iedereen is van harte welkom.
Voor vragen over de bijeenkomst of vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met Esther Pleizier van het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum, bereikbaar via
* steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl of ' 06 2245 5673.
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