Nieuwsbrief nr. 42: december 2018

Dames en heren,
Hierbij biedt het bestuur van het Hobby Gilde u Nieuwsbrief nr. 42 aan.

1/ Personele mutaties:
Afgelopen seizoen mochten we Loes Hermans verwelkomen als cursusleider Samen Kunst Delen.
Loes nam in september het stokje over van Anny Janssen.
Brian Jones verwelkomen als cursusleider Engels. Brian is Engelsman van geboorte en woont en werkt al
decennia in Nederland, waardoor hij ook de Nederlandse taal vloeiend spreekt.
Wij wensen Loes en Brian heel veel succes en plezier toe als cursusleider SKD en Engels.

2/ Verbouwing Gasthoes en verhuizing naar de tijdelijke locaties:
Na de zomer is met de verbouwing van het Gasthôes begonnen, een verbouwing die naar verwachting ruim
anderhalf jaar zal duren. We houden rekening met enige uitloop, hetgeen betekent dat we gedurende twee
seizoenen gebruik maken van de tijdelijke locaties.
In augustus, toen het nog volop zomer en dertig graden was, heeft het bestuur in twee dagen tijd, geholpen
door jonge vrijwilligers, de hele inventaris verhuisd van het Gasthôes naar het Dendron Juniorcollege.

Een niet alledaagse klus voor de dames en heren bestuurders (sommigen met hun partners) die allemaal
de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd zijn. Een en ander ging dan ook gepaard met menig
zweetdruppeltje.Ten langen leste is alles ongeschonden op de plaats van bestemming aangekomen.

Voordat de lokalen klaar voor gebruik waren, zorgden de afdelingen Verhuur en Techniek van de gemeente
voor diverse aanpassingen wat betreft vloeren, aanleg van krachtstroom en het bouwen van een hittegeïsoleerde ruimte voor de keramiekoven.
Al gauw bleek dat er te weinig kast- en bergruimte aanwezig was en werden meerdere kasten gekocht en
opgebouwd in het schilder- en 3D-lokaal.
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Een andere uitdaging was het maken van een zodanig efficiënt- en overzichtelijk rooster dat alle cursussen
op de twee locaties de oorspronkelijke cursusdagen en -tijden behielden.
We zijn blij dat ook deze klus nagenoeg voor 100% geslaagd is.
Na de start van het seizoen werden we geconfronteerd met allerlei onvolkomenheden van praktische aard.
Indien mogelijk zochten we snel naar ad hoc oplossingen, maar sommige problemen konden we zelf niet
klaren en moesten we uitbesteden.
Zo werden stroomstoringen gemeld, waardoor de keramiekoven niet functioneerde. Bleek de verlichting van
het schilderslokaal JT15 onvoldoende, waren er problemen omtrent de bereikbaarheid, voornamelijk voor
cursisten die wat moeilijker ter been zijn, was sprake van stank in een van de lokalen en ga zo maar door.
Voor al deze problemen moeten we overleggen met de gemeente en/of met het Juniorcollege.
Belangrijk is, dat we ons realiseren dat we twee seizoenen van deze locaties gebruik maken en dan moet
alles goed voor elkaar zijn voor iedereen.

4/ Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet ingegaan hetgeen betekent dat nu in de hele Europese
Unie dezelfde privacywetgeving geldt.
De (Nederlandse) Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) geldt dus vanaf 25 mei niet meer!
De AVG zorgt onder meer voor:
1/ Versterking en uitbreiding van privacy-rechten;
2/ Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
3/ Bevoegdheden voor Europese privacy-toezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen
Euro op te leggen bij overtreding.
Het Hobby Gilde dient zich als stichting uiteraard aan die wettelijke verordeningen in de AVG te houden.
Een gedeelte van de persoonsgegevens, de ANW gegevens (naam, adres, woonplaats), vallen onder de
AVG maar mogen gedeeld worden met derden.
Dat geldt beslist niet voor gegevens zoals telefoonnummer, emailadres en geboortedatum.
Deze gegevens mogen alleen mét toestemming van betrokkene gedeeld worden, en dan enkel en alleen
ten behoeve van één helder omschreven doel.
Betrokkene heeft overigens het recht om een reeds verstrekte toestemming te allen tijde weer in te trekken
of beperkingen daarin aan te geven. (Zie Privacy Verklaring op de site)
Een voorbeeld:
De cursus Spaans valt door omstandigheden uit. De cursusleider mailt de cursisten hierover en geeft
daarbij telefoonnummers en mailadressen van cursisten door, zodat men elkaar onderling kan informeren.
Dat is lekker makkelijk zou je zeggen, maar……het delen van telefoonnummers en emailadressen is
(zonder strikte toestemming) verboden door een persoon die geregistreerd deel uitmaakt van een
organisatie.
Cursisten die onderling privacygegevens delen, vallen in die zin niet onder de AVG.
Cruciaal is, dat een cursusleider een andere status heeft ten aanzien van de organisatie dan een cursist.
De cursusleider kan beschikken over gegevens van cursisten (naam, adres, telefoonnummer, emailadres)
die hij/zij van de organisatie verkrijgt onder de restrictie, die gegevens enkel en alleen te gebruiken om
cursisten te informeren over kwesties aangaande de cursus.
Wat betekent dit in de praktijk?
Personen, die als vrijwilliger zijn aangesloten bij een organisatie en kunnen beschikken over
(persoons)gegevens, worden geacht een verklaring te ondertekenen, waarin zij aangeven zorgvuldig met
deze (persoons)gegevens om te zullen gaan conform de regelgeving in de AVG.
Bij het Hobby Gilde betreft dit alle vrijwilligers: bestuur en cursusleiders.
Alle vrijwilligers worden automatisch geregistreerd door het ondertekenen van het AVG-document, dat door
de secretaris van het Hobby Gilde wordt gearchiveerd.
Verklaring op de site:
Op de site van het Hobby Gilde is op 30 mei 2018 de Privacy Verklaring opgenomen. Naar aanleiding van
deze inhoudelijke verklaring is op de Homepage een aanvullende verklaring opgenomen:
“Het bestuur van de Stichting Hobby Gilde Horst e.o. gaat er vanuit dat vrijwilligers en cursisten zich
akkoord verklaren met de Privacy Verklaring van het Hobby Gilde, zoals opgenomen op de site van het
Hobby Gilde, tenzij men persoonlijk schriftelijk het tegendeel heeft kenbaar gemaakt bij het bestuur van de
stichting”.
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5/ Nieuwe beschermheer van het Hobby Gilde:
Op 20 april, maakte dhr. Fasol bekend, dat hij de functie van beschermheer wilde neerleggen.
Afgelopen najaar hebben we dhr. Jan Lemmen bereid gevonden de functie van beschermheer te willen
vervullen.
Jan kent het Hobby Gilde als zijn broekzak, aangezien hij gedurende zes jaar (2009-2015) als secretaris
deel uit maakte van het bestuur van het Hobby Gilde. Jan is binnen de gemeente Horst aan de Maas een
graag geziene persoonlijkheid in het bedrijfs- en verenigingsleven.
We zijn als bestuur uitermate blij, dat Jan deze functie op zich genomen heeft en wensen hem in deze
hoedanigheid heel veel succes toe, alhoewel wij natuurlijk hopen dat Jan nooit in actie hoeft te komen.

6/ Werven nieuwe cursusleiders:
Als bestuur zien we dat de gemiddelde leeftijd van onze cursusleiders gestaag toeneemt. Wij horen
sommige cursusleiders na jaren van trouwe dienst zeggen dat zij eraan denken over enige tijd te willen
stoppen. Daar hebben we uiteraard alle begrip voor. We zijn heel dankbaar dat zoveel cursusleiders zolang
hun kennis met enthousiasme hebben willen delen met hun cursusgroepen.
Echter, om de continuïteit van het Hobby Gilde te waarborgen is het zeer noodzakelijk dat we tijdig starten
met het werven van nieuwe cursusleiders. En dat is geen eenvoudige opdracht.
Wij kunnen ons cursuspakket tegen relatief lage kosten aanbieden dankzij de inzet van vrijwilligers.
En dat willen we ook graag zo houden omdat we steeds opnieuw vernemen dat het Hobby Gilde in de
gemeente Horst een niet weg te denken sociaal-culturele functie vervult voor met name senioren.
Wij willen daarom op u als cursusleiders en op onze cursisten een beroep doen om mee te denken, hoe wij
nieuwe cursusleiders kunnen werven, opdat de continuïteit gewaarborgd blijft.
Als u zelf interesse heeft in de functie van cursusleider of als u mensen in uw omgeving kent die in staat en
bereid zijn cursusleider te worden bij het Hobby Gilde, neem dan contact op met Jos Weijs (voorzitter) of
met een van de andere bestuursleden.

7/ Schema van aftreden van het bestuur.
Officieel treedt Jos Weijs per 1 april 2019 af als voorzitter, maar Jos zal op verzoek van het bestuur
aanblijven totdat de verbouwing van ‘t Gasthoês helemaal gereed is en de terug-verhuizing achter de rug is.
Het jaar daarop in 2020 treedt Guus Brummans af als penningmeester (tevens ledenadministratie).
Ook in datzelfde jaar treedt Margot van den Ochtend, algemeen bestuurder, af.
Dat lijkt ver weg, maar niets is minder waar. Daarom gaan nu al werven voor een nieuwe voorzitter, een
nieuwe penningmeester en een nieuw bestuurslid.
Tevens zoeken we een administratief medewerker die de ledenadministratie wil doen.
Voor deze functies komen in principe mannen en vrouwen in aanmerking.
Als u zelf interesse heeft in een van deze functies, of als u mensen in uw omgeving kent die interesse
hebben, neem dan contact op met Jos Weijs (voorzitter) of met een van de andere bestuursleden.

8/ Financiële consequenties verhuizing naar tijdelijke locaties en terug:
De verhuizing afgelopen zomer naar het Junior College en naar het Museum de Kantfabriek bracht extra
kosten met zich mee. Op de eerste plaats de verhuizing maar ook de aanschaf van nieuw interieur.
Daarnaast de structurele kosten ten gevolge van het huren van ruimtes op twee locaties.
Na de verbouwing van het Gasthôes krijgen we opnieuw verhuiskosten én mogelijk hogere huurlasten.
De gemeente heeft namelijk laten weten dat de huur stijgt; hoeveel is op dit moment nog niet bekend.
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Dames en heren.
Het bestuur dankt u allen voor uw bijdrage het afgelopen jaar en wenst u en uw naasten fijne en gezellige
Kerstdagen toe en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar.

Het bestuur van het Hobby Gilde Horst e.o.:
Jos Weijs, voorzitter
Ger Daemen, secretaris
Guus Brummans, penningmeester
Margot van den Ochtend, bestuurslid
Els Josten, bestuurslid
Joost Emonts, bestuurslid
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