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▪ Peter van Waaij zal contact opnemen met het bestuur van Tempo over 

het sluiten van de slagboom. Hij zal vragen of zij het ons van tevoren 

willen laten weten wanneer deze gesloten gaat worden, zodat wij er ook 

een van onze mensen bij kunnen zetten om de boom voor onze leden te 

openen. 

▪ Peter van Waaij gaat op 25 april naar de bijeenkomst van de NJBB in 

Nieuwegein waarin de ledenraadpleging zal worden besproken. 

▪ De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe 

privacywet die geldt voor alle bedrijven, overheden, organisaties en 

verenigingen. Hierin wordt geëist dat bestuursleden precies op papier 

hebben staan wie wel en niet inzage hebben in persoonsgegevens van 

leden. 

Er mogen uitsluitend e-mails gestuurd worden naar leden in BCC.  

Het meesturen van een ledenlijst met Pointeursnieuws, zoals bij ons de 

gewoonte was, is verleden tijd.  

Onze website is wel beveiligd. 

▪ Zodra de cursussen voor wedstrijdleiders en scheidsrechters zijn 

afgerond zal er kleding voor deze mensen worden besteld. Een polo en 

fleece jack voor alle officials en een jas voor de scheidsrechters, voor als 

zij buiten moeten helpen.  

▪ Gerard Koreman zal voor eigen rekening 300 plantjes aanschaffen voor 

ons buitenterrein.  

▪ Als er in de hal gespeeld wordt moeten de banen vaker natgespoten 

worden. De witte grindbanen vooraan in de hal moeten afgeschept 

worden. Deze veroorzaken veel stof.  

▪ De kleedjes op de tafels in de kantine zullen worden vervangen door 

placemats. Tevens worden er afvalbakjes op de tafels geplaatst.  

▪ Op zaterdag 7 april is de laatste NPC-competitie van dit seizoen 

gespeeld. Leden die in het bezit zijn van een W-licentie kunnen zich 

aanmelden voor de NPC-competitie die op 29 september begint. Dit zal 

worden vermeld op de website en op het prikbord in de kantine. 

 


