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AVG: 
Wellicht heeft u er in de media al iets over gehoord. Per 25 mei 2018 is de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf 
die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Dit heeft gevolgen voor 
onze Speel-o-theek en de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Wij 
informeren in deze nieuwsbrief wat we gedaan hebben en wat het voor u betekent. 
 
Allereerst hebben wij kritisch gekeken naar de gegevens die wij geregistreerd hadden. 
Gegevens over (klein)kinderen hebben we verwijderd uit ons systeem. Dat betekent 
dat we het uitleenreglement aangepast hebben voor het gezinsabonnement. Mocht u 
zo’n abonnement hebben, is het aantal kinderen op de kaart niet langer bepalend voor 
het aantal stuks speelgoed dat u mag lenen. Vanzelfsprekend betaalt u wel per stuk 
speelgoed dat u leent. 
 
Ook de lidmaatschapskaarten hebben we besloten te vervangen. Dit zullen kleinere 
pasjes worden, die makkelijk in uw portemonnee passen. Bovendien zal daar alleen 
uw naam op staan. Dit pasje ligt vanaf 26 mei voor u klaar in de Speel-o-theek. 
 
Tot slot hebben we uw toestemming nodig voor het gebruik van uw gegevens in onze 
administratie. Wij zullen u vanaf 26 mei vragen hiervoor een privacyverklaring te tekenen 
en daarbij uw identiteitsbewijs te tonen in onze Speel-o-theek,  We hebben een 
document opgesteld waarin we verklaren waarvoor we uw gegevens gebruiken. Deze 
verklaring zal vanaf 26 mei te vinden zijn op onze website. 
  

 
 

Buitenspeeldag: 
Woensdag 13 juni a.s. is de jaarlijkse buitenspeeldag. Elk jaar proberen wij daar als 
Speel-o-theek een groot feest van te maken, omdat wij buitenspelen belangrijk vinden. 
Helaas zijn wij genoodzaakt  dit jaar af te zien van de buitenspeeldag, vanwege een 
gebrek aan vrijwilligers. Hopelijk zullen wij u volgend jaar weer met een geweldige 
buitenspeeldag verblijden. 
 
Oproep vrijwilligers: 
Onze Speel-o-theek is dringend op zoek naar vrijwilligers! De huidige groep vrijwilligers is 
flink afgenomen en we willen graag voorkomen dat we dagdelen moeten sluiten. Komt u 
ons team versterken? Reageer dan op deze mail, of meld u in de Speel-o-theek. 
 
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, meld u dan hier af. 
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