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Summer Event
Ride & Glide, afscheid Rob Beukers, vacature
penningmeester, ledenadministratie & privacy
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SUMMEREVENT - Ride & Glide
ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018 leden: gratis!
Dit jaar is het thema Ride & Glide: steeds meer
sneeuwsportleraren zijn in de zomermaanden actief aan het
mountainbiken (guiding). In samenwerking met Snowsports
Academy biedt SnowPros dan ook de mogelijkheid om kennis
te maken met mountainbiken door middel van een clinic.
Daarnaast kan je op de sneeuw demo- en techniek clinics volgen.
Programma (onder voorbehoud):
9:00 - 9:45 Algemene Ledenvergadering (uitnodiging volgt)
10:30 - 12:30 workshops demoskiën/-boarden of MTB clinic*
12:30 - 13:30 lunch
14:00 - 16:00 workshops techniek (ski/SB) of MTB clinic*
16:00 Afsluiting demo
Kosten clinics
Leden: gratis!
SnowPros leden betalen alleen (zelf) ter plaatse de baantoegang (met of zonder BBQ). Tip: er geldt een speciaal tarief
(Crazy Summer) voor dagkaart baantoegang mèt BBQ voor EUR 35,-

Niet-leden kunnen door SnowPros leden worden geïntroduceerd, mits zij sneeuwsportleraar
zijn. Zij betalen (naast de baantoegang) EUR 55,- voor de deelname aan de clinics.
Méér informatie en aanmelden
Afscheid Rob Beukers 1 september 2018 Snowworld
Direct na afloop van het SummerEvent zal het bestuur rond
17:00 uur op zaterdag 1 september 2018 Rob Beukers
bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging
(opleider, bijscholingscoördinator, begeleider Interski team).
Ook u als lid, oud lid,erelid of wintersportrelatie kunt
hem daarvoor bedanken.
Aanmelden gewenst.
Vacature penningmeester
Na het aftreden van onze penningmeester in januari 2018 is er
een oproep gedaan aan de leden om de daardoor onstane
vacature in te vullen. Het bestuur is verheugd dat Joris
Ritsema zich bereid en beschikbaar heeft verklaard om deze
functie op zich te nemen. Het bestuur stelt daarom voor dat Joris tijdens de ALV op 1 september
2018 te Zoetermeer wordt benoemd tot bestuurslid. De schriftelijke uitnodiging voor deze ALV
volgt nog.
Ledenadministratie, Website & Privacy
Het bestuur werkt momenteel onder meer aan de
implementatie van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Er is in ieder geval al met de
hostingprovider een verwerkersovereenkomst gesloten en er
zijn technische beveilingingsmaatregelen getroffen. Verder is
van belang dat SnowPros uitsluitend gegevens van leden zal
verstrekken aan derden wanneer daarvoor een gerechtvaardigde grond bestaat en waarover de
leden dan uiteraard worden geïnformeerd.
https://snowprosnl.email-provider.nl/web/1nj7fifwhu/sxylqs6hob
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Naar het zich nu laat aanzien is de verstrekking van gegevens aan derden beperkt tot de
volgende mogelijke situaties :
Verstrekken van NAW gegevens aan postverzender ten behoeve van schriftelijke
uitnodigingen voor ledenvergadering.
Verstrekken van NAW en opleiding gegevens aan ISIA (International Ski Instructors
Association) door het invoeren van die gegevens in de ISIA database. Dit moet nog
gebeuren en hierover zal nog nader worden gecommuniceerd.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretaris@snowpros.nl toe aan uw adresboek.
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