
 
 

NieuwsFlits RREL, 4 juni 2018 

 
 

Update wet op de privacy AVG en NK atletiek 
 

 

Beste Road Runners, 
 
AVG 
Zoals een ieder ongetwijfeld weet is er sinds 25 mei 2018 een nieuwe wet op de privacy ingetreden. 
Hiermee worden wij als individu beschermd  tegen het opslaan van persoonlijke gegevens zonder dat 
deze enig doel dienen. Niet alleen in het bedrijfsleven is dit een issue, ook in het verenigingsleven 
worden er persoonlijke gegevens opgeslagen. 
Dit alles valt onder de wet AVG ; Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Wij als bestuur van de RREL zijn hier uiteraard ook actief mee aan de slag gegaan. 
Op de website hebben we een privacy policy vermeld, hierin staat exact wat we opslaan en waar het 
voor gebruikt kan worden. 
 

 Binnen de loopgroepen hebben we de groepsapp, hierin informeren we elkaar over de 
training en eventuele andere loop activiteiten.  

 

 Periodiek verzenden we informatie via de NieuwsBrief en zoals nu de NieuwsFlits. Het doel 
hiervan is  om jullie op de hoogte te houden van zaken die actueel zijn. 

 

 Na een wedstrijd kan het zijn dat er een stukje wordt geschreven door de PR van de RREL en 
wellicht geplaatst wordt in het weekblad Groot Etten-Leur. Dit kan met en zonder foto zijn. 

 

 Tijdens activiteiten worden er regelmatig foto's gemaakt die op de website geplaatst 
worden. 

 
Wij vinden het belangrijk dat jullie als RREL lid je hiervan bewust bent en indien je hier van een 
individueel of als totaal aspect van af wilt zien je dit kenbaar kunt maken. 
 
Daarom vragen we ieder lid van RREL om aan te geven als je ergens niet in wenst te worden 
opgenomen. 
 
=== 
 
NK Atletiek 
Van 21 tot 24 juni zijn er de NK Atletiek in Utrecht.  
De atletiek unie biedt haar leden ook dit jaar een korting van 20% aan op de ticket. Kinderen tot 12 
jaar hebben altijd gratis toegang 
Het polsstokhoogspringen vindt plaats op donderdag 21 juni om 16.00 uur op het Domplein in 
Utrecht. Atletiekbaan Maarschalkerweerd is verder het decor van de overige disciplines. 
 
 
 



 
 

Weer Code Geel/Oranje 
Recent zijn we geconfronteerd met een bijzonder weertype. De training kon doorgaan op basis van 
de op dat moment bekende gegevens. In de trainers groep is gesproken over hoe hier mee om te 
gaan in de toekomst. In de volgende NieuwsBrief zullen we hier nader op ingaan. 
Maar vanaf heden geldt in ieder geval 
Bij Code Geel, overleg tussen de trainers over het al dan niet doorgaan van de training 
Code Oranje, er is geen training 
Code Rood, er is geen training 
 
 
 

 


