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15 juni vieren we ons 50 jarig bestaan!!!!
Vacature Verkoopcommissie
Het bestuur is van plan het verkopen van huisjes breder te trekken.
Gedacht wordt aan een pro-actieve aanpak, waarbij kandidaat leden
worden benaderd zodra ze zich bij de Haagse Bond, als belangstellende
voor ons complex, hebben gemeld.
Het doel is bewustwording over de rechten en plichten van iemand die
lid wordt van onze vereniging. Het accent wordt verplaatst van het
verwerven van een tuin, naar lid worden van onze vereniging.
Uitgangspunt is dat wij iemand moeten kunnen weigeren als op
voorhand blijkt dat betrokkene geen actieve bijdrage aan de vereniging
zal leveren. Op dit moment wordt bekeken of dit mogelijk is.
Voor belangstellenden voor de verkoopcommissie heeft dit
consequenties. De activiteiten zullen wijzigen. Niettemin kunnen
belangstellenden zich bij het bestuur melden.
Het bestuur denkt aan een commissie bestaande uit 3 leden die per 1 juli
as. operationeel zal zijn.
In de volgende nieuwsbrief hoort u meer.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
De AVG regelt de wijze waarop moet worden omgegaan met
persoonsgegevens. Die regels gelden ook voor onze vereniging. Op
dit moment handelen wij niet altijd in overeenstemming met deze
regeling. Dat gaan we aanpakken en daardoor zullen bestaande en
bekende regelingen veranderen.
U kunt nu al zien dat bij het info bord aan de ingang het
werkbeurtenrooster is geanonimiseerd. Dat is nog maar het begin.
In de loop van het jaar gaat u er meer van horen en zult u ook
persoonlijk benaderd worden. Aan het eind van 2019 zijn wij AVG
proof!

50 jarig bestaan
De voorbereidingen voor ons 50 jarig bestaan zijn in volle gang. Er
zal sprake zijn van een receptie gevolgd door een feestavond met
bingo. We zullen gezamenlijk een maaltijd gebruiken. Een ieder
wordt verzocht hieraan een bijdrage te leveren door een gerecht
mee te nemen. Multiculti indien mogelijk. Laat even weten wat je
meeneemt op de lijst in het Praethuys. Een mailtje is ook goed.
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