Activiteiten / werkzaamheden bestuur VGS tot 2022.
Corona, er was nergens iets te doen, maar zoals ik u zojuist meldde dit gold niet voor het bestuur van
Vrouwengilde Sittard. Buiten afmeldingen, aanmeldingen voor nieuwe data, weer afmeldingen etc.
etc. was er meer te doen.
KVG Limburg.
Het overkoepelende orgaan van alle Vrouwengilde afdelingen binnen Limburg is per 31 december
2020 opgehouden te bestaan.
KVG Sittard is een grote onderafdeling met meer dan 300 leden en wij -als bestuur- vinden dat we dit
niet zomaar moeten opgeven.
Ook van veel leden kregen we te horen dat ze graag willen dat we doorgaan. Dus hebben wij een
herstart gemaakt als Vrouwengilde Sittard kortweg VGS op 1 januari 2021.
Dit betekent nogal wat voor de financiële situatie en onze penningmeester –Mien- heeft hier de
nodige uurtjes aan moeten besteden.
Ook wordt de website van KVG Limburg uit de cyberspace gehaald en hebben we een webdesigner
in de arm genomen om een nieuwe website voor ons te ontwikkelen.
Anouk Govers heeft naar alle tevredenheid een mooie website gemaakt. (Even terzijde: Hier spreekt
even een hele trotse oma!!)
Wellicht hebt u de website al eens opgezocht. Zo niet gauw doen!! www.vrouwengildesittard.nl
U wordt getrakteerd op een mooie sightseeing van Sittard. Alle recente informatie wordt op deze
website geplaats en mooi geïllustreerd met foto’s uit Sittard en de natuur. Een applausje voor onze
webmaster -Lenny Janssen- is hier wel op zijn plaats.
U vindt de recente mededelingen, de convocaties, de jaarplanning, de gegevens over het bestuur,
de AVG wet, de WBTR wet. Hierover vertel ik u zo dadelijk iets meer.
Eigenlijk hoeven we geen mailtjes, convocaties, jaarprogramma’s te brengen of te versturen want
alles is te zien op de website.
Maar we doen dit nog wel om ook onze leden, die online nog niet zo thuis zijn, te voorzien van alle
informatie.
Leuke bijkomstigheid is dat de website ook diverse nieuwe leden heeft opgeleverd.
Helaas mogen we op de website niet alles vermelden. We zijn gebonden aan de AVG wet.
De AVG wet.
Zoals ik zojuist vermeldde: op de website staat dit beschreven onderaan op iedere kolom onder de
titel: Privacy Policy.
Wat betekent AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De AVG is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door
particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.
De AVG is van toepassing vanaf 25 mei 2018.
Alles wat je niet voor derden gebruikt, valt niet onder deze wet.
Dus vakantiefoto’s of uitstapjes mogen wij nog steeds maken, als we ze maar zelf gebruiken.
Bepaalde gegevens die we nodig hebben voor de communicatie mogen we nog altijd gebruiken,
alleen voor info binnen VGS.
Natuurlijk kan iemand altijd aangeven dat zij niet op de foto wil of bepaalde gegevens niet vermeld
wil hebben, hier wordt dan ook aan voldaan.
Aangezien de website ook toegankelijk is voor niet-leden, worden dus ook geen foto’s en gegevens
van leden op de website geplaatst.
Leuke gebeurtenissen, bijv. een jubileum, trieste gebeurtenissen, een overlijden van een lid mogen
we niet op de website plaatsen.

Wat houdt de wet voor ons ledenbestand in?
De ledenadministratie moet de gegevens van leden hebben om te communiceren.
We noteren: voornaam, achternaam, adres, tel-nr. e-mailadres, geboortedatum, sinds wanneer lid.
Dit zijn gegevens die nodig zijn voor onze kerntaak, zoals de wet dit noemt. BSN, banknummer etc.
wordt niet genoteerd, hebben wij niet nodig.
Wat ook perse niet mag is deze gegevens doorgeven aan andere instanties, wat wij dus ook niet
doen.
Dan hebben we nog De WBTR wet.
De WBTR is gericht op “goed” bestuur van een vereniging of stichting. Betaald of onbetaald.
De meeste vrijwilligers denken: maar wij doen dit toch uit vrije wil, bij ons gaat het goed.
Toch is de werkelijkheid soms anders en daarom is de WBTR ontstaan.
Per 1 juli 2021 is deze al in gang gezet. Maar we hebben nog 5 jaar de tijd om hieraan alle gegevens
te leveren. Op 1 juli 2026.
Dat was even schrikken maar we hebben dus 5 jaar de tijd om alles in orde te maken.
Het betekent vooral veel administratie: we moeten ons Huishoudelijk Reglement up-to-date maken
en de taken van de bestuursleden vermelden.
Wat we al gedaan hebben staan inmiddels ook op de website onder de kop: Bestuur: WBTR.
De inschrijving in de KVK is nog gaande.
Onze activiteiten:
Jammer genoeg zijn er enkele activiteiten op een lager pitje gezet, debet hieraan is Corona.
De bridgeclub is opgehouden te bestaan en diverse groepjes zijn begonnen met elkaar thuis te
bridgen, dit bevalt goed en men gaat hiermee door.
Leesclub 1 is opgehouden te bestaan doordat er te weinig leden zijn overgebleven.
Het zangkoortje heeft momenteel geen locatie meer om te repeteren. Zodra er een nieuwe locatie is
probeert Miep Storken het te hervatten.
Gelukkig hebben de wandelclubs en de fietsclub, omdat dit buitenactiviteiten zijn, doorgang kunnen
vinden, zelfs af en toe tijdens de Coronatijd.
Het bestuur.
Verder vergaderen wij iedere maand om de andere activiteiten weer zo goed mogelijk te laten
plaatsvinden en we blijven daarbij heel enthousiast omdat we zien dat zoveel leden met veel plezier
steeds deelnemen.
Door alle afgelaste activiteiten in 2021, maar door alle andere zaken heb ik u als secretaris toch weer
een heel verhaal te vertellen.
Ons jaarprogramma 2022 heeft als titel Dedraadweeroppakken……….
Nu maar hopen dat de draad die we hebben opgepakt weer niet gaat breken en dat we weer een
goede tijd tegemoet gaan bij ons eigen Vrouwengilde Sittard.
Dank u voor de aandacht.
Diny Govers van Zutphen, secretaris.

