
Uiteraard zijn er nooit vrijwilligers 

genoeg in een vereniging. Hierbij 

doen wij een oproep om vrijwilligers 

te worden bij onze vereniging. Denk 

je iets te kunnen betekenen mail 

dan naar penningmeester@ebbc.nl

altijd vrijwilligers 

             n
odig...

OEI IK GROEI!
Met trots kunnen we zeggen dat onze 
vereniging weer langzaam aan het  
groeien is, met name bij de jongste 
groepen, U10 en U12, uiteraard dank  

aan iedereen die hieraan een steentje 
heeft bijgedragen. We hopen natuurlijk 
dat deze trend zich voortzet en wensen 
alle nieuwe leden vooral veel plezier toe.

VOOR VRAGEN EN OPMERKINGEN 

OVER DEZE COURANT: 

SECRETARIS@EBBC.NL

TEAMS 2018-2019
De Technische Commissie is op dit mo-
ment druk bezig de nieuwe teams samen 
te stellen voor het aanstaande seizoen. 
Rini Hendriks en Cor van Esch zullen er 
alles aan doen om de juiste mensen op de 
juiste plek te krijgen. Zodra de voorlopige 

indelingen besproken zijn, willen we aan 
het einde van dit seizoen starten met het 
trainen in de nieuwe samenstellingen.
Wij wensen de TC nogmaals succes met 
deze lastige maar belangrijke taak.
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ALV (ALGEMENE LEDEN VERGADERING)

Voor iedereen dit het gemist heeft: De algemene 
ledenvergadering zal op woensdagavond 16 mei 2018 
om 20:00 uur plaatsvinden in de foyer van 
Sporthal Zuid. Zet deze datum in uw agenda! 

HULP GEZOCHT!

NIEUWE PRIVACYWET; 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

BELANGRIJKE VACATURES
Behalve allerlei taken waarvoor nog vrijwilligers nodig zijn, zijn er op dit 
moment 2 belangrijke vacatures die we onder de aandacht willen brengen;

Tevens zoeken we dringend iemand die 
tijd heeft om de inhoud van onze web-
site te re-organiseren en het uiterlijk te 
moderniseren. 
Dit zal in samenspraak zijn met onze 
webmaster Robert Wouters die op dit 
moment alle content op de

website plaatst op verzoek
van het bestuur. Indien 
hier belangstelling voor is, 
graag contact opnemen 
met 
secretaris@ebbc.nl en/of 
webmaster@ebbc.nl

Wellicht hebben meerdere mensen hier 
al over gehoord. Vanaf 25 mei 2018 is 
de ‘algemene verordening gegevens-
bescherming’ van toepassing. 
Dit betekent dat vanaf die datum dezelf-
de privacywetgeving geldt in de hele E.U. 
De wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) geldt dan niet meer.
De belangrijkste verandering is de ver-
sterking van de positie van alle personen 
waarvan persoonlijke gegevens worden 

verwerkt. Dit betekent echter ook dat de 
organisaties die persoonsgegevens 
verwerken veel meer verplichtingen 
krijgen. EBBC doet alles wat mogelijk is 
om zich aan alle wettelijke regels te 
conformeren. De komende tijd wordt hier 
hard aan gewerkt maar over het alge-
meen zult u hier weinig van merken. We 
zullen een privacy-policy opstellen met 
alle rechten en plichten welke z.s.m. op 
onze website geplaatst worden.

VOORZITTER TECHNISCHE COMMISSIE 

Taken: 
 • leiding geven aan de TC-vergaderingen
 •  TC-leden begeleiden, ondersteunen waar nodig en het in goede banen leiden van, 

c.q. overzicht houden op, de taken van de TC (zoals teamindelingen etc.)
 •  bestuursvergaderingen bijwonen en verslag doen aan het bestuur van lopende 

TC-zaken
 • contacten met de bond onderhouden en mededelingen vanuit de bond bijhouden

ZAALMANAGER 

Taken: 
 • materiaalbeheer tijdens wedstrijddagen
 • aanspreekpunt /vertegenwoordiger van EBBC voor bezoekende teams
 •  opvangen, begeleiden en aanbieden van een drankje aan de bondsscheidsrechters

NB. Een zaalmanager hoeft geen lid te zijn van EBBC en mag bijvoorbeeld ook een 
betrokken (groot-)ouder zijn.
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