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Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen
van de belangrijkste ontwikkelingen.
Jaarrekening 2017
Zoals ieder jaar te doen gebruikelijk is, moet de
jaarrekening worden opgesteld en het financiële verslag ter
goedkeuring worden voorgelegd.
2017 bleek voor Stichting Grip op de Knip Heerde geen
gemakkelijk jaar v.w.b. het beheersbaar houden van kosten
t.b.v. de opleiding van maatjes. Door bijdragen van het
Rabofonds, de gemeente Heerde en de kerken, hebben we
de kosten af kunnen dekken en is het jaar 2017 met een
klein positief resultaat afgesloten.
Nieuwe website
Sinds begin april is de nieuwe website van onze stichting
“life” gegaan. We hebben enige tijd gesleuteld aan de
toegankelijkheid en de indeling van de site en we hopen dat
we hierin geslaagd zijn. We nodigen u graag uit om onze
site www.gripopdeknip.nl te bezoeken.
Bestuurssamenstelling
Sinds eind Februari is het bestuur van de Stichting Grip op
de Knip Heerde compleet. Jan IJzerman is toegetreden als
bestuurslid met PR en communicatie in zijn portefeuille. De
samenstelling van het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter:
Mw. Joke Eilander
Secretaris:
Mw. Miny Sonnenberg
Penningmeester:
Dhr. Ron Nijman
Fondswerving:
Dhr. Bertus Klaassen
PR & communicatie
Dhr. Jan IJzerman
Het bestuur vergaderd 1 x per 6 weken bij één van de
bestuursleden thuis en bezoekt met regelmaat, in
wisselende bestuurs vertegenwoordiging, de nationale
bijeenkomsten t.b.v. bijscholing, kennis delen en de
algemene half jaarlijkse ledenvergadering en van de
vereniging SchuldHulpMaatje.
Vacature
Per 1 juni is Miny Sonnenberg aftredend. Zij heeft zich niet
herkiesbaar gesteld en daarom is het bestuur op zoek naar
nieuwe secretaris. Voor informatie over deze
bestuursfunctie, kunt u contact opnemen met één van de
bestuursleden.
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dus ook SchuldHulpMaatje / Stichting Grip op de Knip
Heerde moeten aan de wet voldoen.
Primair betreft het hier bescherming van privacy gegevens.
Onder de AVG moeten organisaties aan de Autoriteit
Persoonsgegevens kunnen aantonen dat zijn aan de
privacyregels voldoen. De documentatie- plicht betekent
concreet dat je als organisatie op papier zet welke
maatregelen er zijn genomen om persoonsgegevens
volgens de eisen van de wet te verzamelen, te verwerken
en te beschermen. Eén van de maatregelen is het opstellen
en bijhouden van een verwerkingsregister. Dit register
bevat voorgeschreven informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voldoende “werk aan de
winkel” dus.
Maatjes avond 10 april jl.
Dinsdagavond 10 april jl. was er een maatjesavond voor alle
maatjes van stichting Grip op de Knip Heerde. Onder het
genot van een drankje en een voedzaam buffet werd er
even lekker bij gekletst over allerhande actuele
onderwerpen. Na afloop van het buffet trad Charlotte
Glorie op. Zij is zangeres en songwriter met een
humoristische zelfspot en een nuchtere ‘kijk’ op het leven.
Ze begeleid zich zelf op piano en dat is uitermate knap als je
blind bent.
Al met al een leuke, gezellige en waardevolle avond waarbij

door voorzitter Joke Eilander het belangrijke
(vrijwilligers)werk van Maatjes in de Gemeente Heerde nog
eens onderstreept werd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Grip op de Knip Heerde

Nieuwe wet op privacy:
Op 25 mei a.s. wordt er een nieuwe wet op het gebied van
privacy van kracht. De Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Alle organisaties in Europa,

