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Voorwoord van het bestuur en de redactie
Er werd ons gevraagd waarom er op 20
september geen herdenking van de
bevrijding heeft plaats gevonden in
Kloosterzande. Een vraag gesteld ná 20
september.
Bij het bestuur waren geen initiatieven
bekend van inwoners, comités of
verenigingen en ook niet van de gemeente
om iets te organiseren. Wij willen het niet
als voornaamste reden opvoeren maar om
iets dergelijks op te zetten zijn vele mensen
nodig.
Als dorpsraad hebben we in 2018 het
initiatief genomen om te komen tot een
Polen-monument op het Poolsplein en dit
overgedragen aan de gemeente. Vele
inwoners zullen wel eens stil gestaan
hebben bij dit monument, hopen wij.
Wanneer inwoners behoefte hebben om
een algemene activiteit op te zetten voor
alle inwoners is het zaak om dit tijdig aan te
geven bij de betrokken instanties. Wij
helpen daar graag bij.
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Slechtziend?

Voor diegenen die wat
moeite hebben met het
lezen van kleine lettertjes
kan je d.m.v. de {ctrl} toets
en het scrolwieltje van uw
muis deze nieuwsbrief
vergroten.

Politie, brandweer &
ambulance
Voor doven en slechthorenden

112

Politie, geen spoed
Voor doven en slechthorenden

0900-8844
0900-1844

Aangifte doen bij de politie
HAP ZorgSaam Terneuzen
Ziekenhuis ZorgSaam
Terneuzen
Gemeente Hulst
Huisarts Helmers
Huisartsenpraktijk De
Groenendijk
Apotheek Kloosterzande

0900-8810
0115-643 000
0115-688 000

Bankrekeningnummer Dorpsraad Kloosterzande
NL97 RABO 0332644677

Bestuur dorpsraad Kloosterzande:
Robert Asselman, Voorzitter
Tamara Postma, Secretaris
George Bracke, Bestuurslid
Tjarda Schakelaar, Bestuurslid
Chris van Hoecke, Bestuurslid

robert@dorpsraadkloosterzande.nl
tamara@dorpsraadkloosterzande.nl
george@dorpsraadkloosterzande.nl
tjarda@dorpsraadkloosterzande.nl
chris@dorpsraadkloosterzande.nl

De volgende D’n Meulenwiek verschijnt in december 2019
met de volgende onderwerpen:
-

Evenementen 2020
Nieuws voor de senioren
Nieuws voor de jongeren
Plaatselijk nieuws
Nieuws van de dorpsraad
Verhalen van toen…

0900-8112

14 0114
0114-683 185
0114-686 800
0114-682 697

Aandachtspunt voor oktober:

-

Een welgemeend woord van dank aan iedereen die ons een stem
gaf bij de Clubkascampagne van Rabobank!

Evenementen 2019
Wij willen proberen om allerlei evenementen die plaats vinden in onze gemeente in de
nieuwsbrieven te melden. U zult kunnen begrijpen dat wij dit alleen maar kunnen met uw
medewerking. Heeft u een evenement meldt dit aan robert@dorpsraadkloosterzande.nl
Gemeenteraadsvergaderingen
Bottom up
Uit op Zondag ( DJ Peter)
Jaarvergadering dorpsraad
Uit op Zondag ( Sunny Boy)
Kerstmis
Oudjaar

zie www.gemeentehulst.nl
Woensdag 6 november
Zondag 17 november
Dinsdag 19 november
Zondag 8 december
Woensdag 25 en Donderdag 26 december
Dinsdag 31 december

Verhaaltjes van vroeger.

S.D.H. Speeltuin De Honte

Iedere (oud) Klooriaan, die geboren is tussen 1945 en 1955, herinnert zich ongetwijfeld
“Speeltuin De Honte”, ongeveer gelegen op de plaats van de huidige voetbalvelden. Deze
speeltuin werd, als ik terugkijk, geopend in de zomer van 1957. In mijn (kinder)ogen was dit de
mooiste en grootste speeltuin die ik ooit gezien had. Een onnoemelijk hoge glijbaan die in
golvende beweging naar beneden ging, een familieschommel, gewone schommels, een
draaischijf die je draaiende moest houden door er hard op te lopen, een rolton, die je rollende
hield door erin te lopen (later ging men er ook in liggen, terwijl een ander liep), rekstokken,
klimrekken, ringen, een draaimolentje en achteraan een aantal zandbakken (in de buurt van de
toiletten). Vanaf het Marijkeplein liep je door een smal pad naar de ingang waar een hokje stond
met een loket; hier zat Charles (Sjarel) Hense, die je abonnement controleerde, of waar je een
toegangskaartje kon kopen. Hij verkocht ook snoep, o.a. van die vierkante schuimblokken in roze
en geel, toen voor mij ongeveer de lekkerste snoep die er was. Ze kostten 5 cent per stuk, mijn
wekelijkse inkomen in die tijd. Voordat die speeltuin feestelijk geopend werd, ging er voor ons
als kinderen, en voor onze moeders, nog de nodige voorbereiding aan vooraf. Er werden
regeltjes opgesteld (ik denk door de school), waaraan men moest voldoen om te worden
toegelaten tot de speeltuin. Een van die regels was, dat de meisjes verplicht een sportbroek
moesten dragen, al dan niet onder hun jurk of rok. Begrijpelijk, wij moesten tenslotte netjes
ondersteboven aan de ringen of de rekstok hangen. De sportbroek die aan de normen voldeed,
was te koop bij Rijk (uit de advertentie “ga Rijk gekleed”) in de Cloosterstraat. Mijn moeder
probeerde nog een voordelige manier te vinden door een lange broek van mij af te knippen tot
boven de knie en een elastiek door de pijpen te rijgen, maar dat bleek geen succes en daarna
mocht ik toch ook mee om een sportbroek te passen bij Rijk. Het was een groene, ik zie ze nog
zo voor me. Als je een abonnement nam op de speeltuin, kreeg je een plastic muntje met daarop
de letters S.D.H. Het eerste jaar een wit, het tweede jaar een groen, elk jaar een andere kleur.
Dit muntje werd, door het gaatje wat erin zat, aan de binnenkant in je broekzak genaaid, zodat
je het altijd bij je had. Zonder die broek kwam je sowieso niet binnen. In mijn herinnering was
ook de kapelaan nauw betrokken bij het hele gebeuren rond de opening van de speeltuin. Wat ik
nooit vergeet is, dat we op zekere dag, ik denk vlak voor de opening, onze sportbroek aan
moesten naar school. Waarschijnlijk om te laten controleren of die wel aan de norm voldeed,
een andere reden zou ik niet kunnen bedenken.

Op die dag kwam de kapelaan in de klas en we moesten van de non allemaal naast de bank gaan
staan. Op haar bevel: “Laat meneer kapelaan jullie mooie sportbroek eens zien”, deden wij
allemaal onze rokjes omhoog. (!!!?????) Een paar jaar geleden kwam dat tafereel me ineens
weer voor de geest. Wat toen, door ons als kinderen, heel gewoon gevonden werd, zette me nu
toch wel aan het denken. Wellicht zijn er leeftijdgenoten die zich dit ook nog herinneren.
De dag van de feestelijke opening was een hoogtepunt voor iedereen. Vanaf het bovenste
plateau van de glijbaan, keek je over de massa mensen heen, het leek of je over de hoofden kon
lopen. Ik vraag me af of iemand daar foto’s van heeft. En de jaren daarna………wat hebben we
gespeeld, hele lange vakanties brachten we door in die speeltuin, van ‘s morgens vroeg tot
sluitingstijd, boterhammen mee. In mijn beleving was het ook altijd mooi weer, je kon er altijd
heen.
Er werd aan het eind van het seizoen (ik geloof de laatste zaterdag van augustus) ook een
speeltuincorso georganiseerd, met praalwagens en verklede groepen. Een keer heb ik ook
meegelopen in een oude Hulsterse klederdracht die we nog op zolder hadden, met zo’n kanten
muts en een omslagdoek (die eigenlijk in huis aan de schouw hing), met geleende zwarte hoge
schoentjes die een maat te klein waren, door de Cloosterstraat bij een temperatuur van 30
graden. Heel Klooster was op de been. Het was het hoogtepunt van de zomer. ’s Avonds was er
in de speeltuin in de openlucht van alles te doen. Er kwam minstens één bekende zanger of
zangeres of bekende groep (o.a. de Selvera’s helemaal uit Holland) om op te treden. Van
heinde en ver kwam de jeugd daar naar toe.
Wanneer en waarom die speeltuin later verdwenen is, is me ontgaan, omdat ik op een gegeven
moment vertrokken ben uit het dorp. Maar als ik aan die vijftiger/zestiger jaren terugdenk, is
dat zeker met een glimlach en een goed en tevreden gevoel over mijn jeugd in Kloosterzande.

Hermine (Lernout) –Marcelis

(van de fietsenmaker)

Bottum-up wijkontwikkeling zit in de lift.
Steeds meer bewonersgroepen herontdekken hun eigen buurt als centrum van
maatschappelijke ontwikkeling. Waar komt alle aandacht voor de wijk ‘ineens’ vandaan?
Waarom zijn betrokken buurten zo belangrijk?
Wat hebben inwoners in deze buurt samen al gedaan om dingen te verbeteren? Waarom wordt
de dorpsraad alleen maar ingeschakeld wanneer men iets gedaan wil krijgen in de buurt of
wanneer er problemen zijn of dreigen te komen?
De overheid heeft de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in de aanpak van probleemwijken.
Wat heeft dat opgeleverd?
Nieuwberichten
Als u nieuwsberichten heeft, stuur deze dan naar info@dorpsraadkloosterzande.nl
Algemene informatie
Deze website is een initiatief van de Stichting dorpsraad Kloosterzande.
Deze non-profit stichting stelt zich als eerste doel om iedereen, die daar behoefte aan heeft, te
informeren over wat er in het mooie Kloosterzande en omgeving te beleven is.
Een tweede doel is om Klorianen, maar ook andere geïnteresseerden waar ook ter wereld,
betrokken te houden bij wat er bij "ons" gebeurt.
Een derde doel is om de huidige en toekomstige Klorianen te laten zien wat er bij "ons" allemaal
gebeurt, in de hoop dat zij de verleiding niet kunnen weerstaan om zich ergens bij aan te sluiten
of om zelf iets te ontplooien.
Ieder bedrijf, stichting of vereniging in Kloosterzande kan zich gratis laten vermelden in onze
Meulenwiek en op onze website. Wij streven ernaar het meest complete naslagwerk te worden.
Instellingen van buiten Kloosterzande, die een duidelijke relatie met Kloosterzande hebben,
kunnen eventueel ook op onze pagina's opgenomen worden. Van geval tot geval zullen we
bekijken of dit wenselijk is en zo ja, welke vergoeding we hiervoor in rekening brengen.
Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen en/of verbeteringen of lijkt het je iets om samen met
ons webpagina’s te maken en om her en der informatie over Kloosterzande te verzamelen,
neem dan contact met ons op. Handiger is waarschijnlijk via e-mail.
Ons e-mailadres is: info@dorpsraadkloosterzande.nl
Schrijf in uw mail in ieder geval uw naam en telefoonnummer zodat wij u altijd kunnen
benaderen.
In het maken van een dorpsvisie steek je heel wat energie. Wat de één hartstikke leuk vindt,
vindt de ander weer waardeloos. Betrokken mensen zijn creatief aan de slag gegaan. Een greep
uit de ideeën:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bankjes met wifi en oplaadpunten
Terras uitbreiden bij de Hontenissehal
Wegen aanpassen, zodat vrachtwagens veilig bij de winkels kunnen komen
Een fitnesstuin voor ouderen en passanten
Meer bomen met een parkje
Een gezellig bord met “Welkom in Kloosterzande”
Lampionnen die op zonne-energie werken (overdag opladen, ‘s nachts verlichten)
De jeule-de-bouille uitbreiden tot 2 banen
Iedereen en elke vereniging moet gebruik kunnen maken van de Emmahal
Een jeugdsoos in de Emmahal of in De Binnendéur
Buurtbarbecue of burendagen

Een jeugdsoos voor de jeugd van 10 tot en met 15 jaar
Als dorpsraad hebben we het plan opgevat om een jeugdsoos op te richten in Kloosterzande.
Omdat we de beschikking krijgen over financiële middelen van de gemeente Hulst zien we
mogelijkheden hiervoor. Dit gaan we doen samen met de jongerenwerkers van Hulst voor
Elkaar. Op woensdag 6 november krijgt u de kans om hierover mee te praten en dit idee uit te
werken als vrijwilliger.
Hoe ziet dit plan er nu ongeveer uit dat wij gaan presenteren. Wij houden er rekening mee dat
alles kan veranderen door omstandigheden en/of zal moeten worden bijgesteld.
De locatie is nog niet bekend maar we zien mogelijkheden in de Emmahal en in mindere mate De
Binnendéur. Uiteraard moet er nog overleg plaats vinden met de beheerders van de Emmahal.
De jeugdsoos wordt mogelijk wanneer er minimaal 10 vrijwilligers zijn. De eerste drie jaar zal het
project draaien onder de vlag van de dorpsraad en misschien daarna zelfstandig worden. Wij
willen heel graag, vanaf het begin, de jongeren hierbij betrekken om te bepalen wat nodig is, wat
zij graag aan apparatuur willen maar ook zeker dat zij, wanneer nodig, een handje helpen. Wij
willen een organisatie opzetten voor een tijdsduur van 3 jaar en 11 of 12 soosavonden per jaar.
Deze organisatie zorgt voor promotie, een huishoudelijk reglement, de entree, garderobe en
toiletten, parkeergelegenheid, opstelling apparatuur, opruimen van de zaal en de financiën.
Samen met de eigenaar van de accommodatie zal worden gezorgd voor vergunningen en de
veiligheid. Samenwerking is reeds gezocht met Sint Jansteen, Clinge en Vogelwaarde. Waarvoor
nu al onze dank.
Speelapparaten:
-

-

Computers – playstations – computerspelletjes, stoelen/krukken
Biljart – poolbiljart – snookerbiljart en afdekblad
Voetbalspel en afdekblad
Airhockey
Tafeltennistafel met balletjes en batjes
Muziekcomputer, microfoons en luidsprekers
Oud Hollandse spelletjes, kaarten, etc.
Mens erger je niet
Dobbelbord met beker en dobbelstenen
Dammen + stenen met opbergdoos
Speelkaarten
Schaakspel met opbergdoos
Darts + pijlen
Sjoelbakken opklapbaar

HUISREGELS JEUGDSOOS Kloosterzande
1. De Jeugdsoos Kloosterzande is toegankelijk voor alle jeugdigen vanaf 10 jaar tot en met 15
jaar.
2. ‘Géén entree zonder ID’: Toegang is enkel mogelijk na tonen van een geldig identiteitsbewijs
(ID). Voor de jeugdigen van 10 t/m 13 jaar mag dit ook een kopie zijn. Voor jeugdigen van 14 en
15 jaar moet het een geldig ID zijn (en géén kopie). Dit vanwege de identificatieplicht.
3. De reguliere soosavonden beginnen om 19.00 uur en eindigen om 22.00 uur, tenzij via de
officiële aankondigingen dit anders is vastgesteld.
4. De bezoekers volgen te allen tijde de aanwijzingen van de begeleiding op.
5. Bij misdragingen (o.a. vernielingen, vandalisme, pesterijen, vechten) van een bezoeker of in
groepsverband tegenover een andere bezoeker of begeleider is de begeleiding gerechtigd om
hem/haar/hen te verwijderen (indien mogelijk na overleg met de ouders) en de toegang voor de
volgende of meerdere soosavond(en) te weigeren. Bij ernstige of herhaaldelijke misdragingen
kan een bezoeker een jeugdsoosverbod krijgen (dit kan ook al direct na 1 ernstige misdraging).
6. Bij diefstal en onregelmatigheden wordt altijd de politie ingeschakeld.
7. Tijdens de soosavond worden geen alcoholische dranken verkocht of gebruikt door de
bezoekers én hun begeleiding.
8. Het is niet toegestaan eigen meegebrachte drankjes en hapjes (consumpties) mee te nemen
én te nuttigen tijdens de soosavond.
9. De bezoekers aan de jeugdsoos moeten binnen blijven. Als de bezoeker voor sluitingstijd
(22.00 uur) de jeugdsoos verlaat mag hij/zij niet opnieuw naar binnen. Ook niet na het opnieuw
betalen van de toegangsprijs. De kassa sluit om 21.00 uur.
10. De ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind(eren) voor en
na het bezoek aan de jeugdsoos. Ook als het kind de soosavond voortijdig verlaat.
11. Respecteer een ander en gedraag je daar ook naar zodat alle bezoekers een leuke soosavond
hebben!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICATIE FOTO’S EN VIDEO’S
Beste ouder/verzorger/bezoeker
Op onze Website, Facebook, Instagram en Meulenwiek pagina’s laten wij met foto’s en video’s
zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens de soosavonden. Ook uw
zoon/dochter, of jijzelf, kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor
bezoekers schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van
bezoekers.
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat er foto’s van uw zoon/dochter (of van jou als bezoeker)
gemaakt worden laat dit dan VOORAF weten bij de organisatie!
Vind u op één van onze pagina’s een foto waar u het niet mee eens bent, laat dit dan ook weten.
We zullen de foto, in overleg en van toepassing, verwijderen!

Nieuws van de verenigingen & ondernemers
Tennisclub Hontenisse: algemene info over de club
In een vorig artikel hebben we al uitleg gegeven over de oprichting van de club, het erelid en
leden van verdienste. Gezelligheid staat voorop en het woord club geeft aan dat het een club is
voor iedereen: voor elke man en vrouw, voor elke jongen en meisje die deze sport willen
beoefenen.
De tennisclub telt rond de 100 leden,
waarvan 20 juniorleden. Uit deze leden wordt een bestuur gekozen. Voorzitter is Martien
Sponselee. Verder kent de club diverse commissies. Naast deze commissies wordt van leden
verwacht dat zij een handje toesteken bij kantinediensten, onderhoud en evenementen. TC
Hontenisse organiseert 2 toernooien per jaar. Deze zijn zeer succesvol.
De club wil de contributie zo laag mogelijk houden. Dat lukt maar ten dele. Met een lage
contributie houdt de club de tennissport voor iedereen bereikbaar. De club wil ook graag een
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Kloosterzande. De jeugd wordt zeer belangrijk
gevonden.
De club
beschikt over 4 smashcourtbanen met verlichting en zijn gelegen aan de Emmastraat naast het
zwembad en de Hontenisse- en Emmahal. De club heeft ook de beschikking over een website
www.tc-hontenisse.nl

Tennisclub Hontenisse: algemene info over de club
❖ Activiteiten. Tijdens het tennisseizoen vinden er verschillende activiteiten plaats. Hieronder
treft u een overzicht aan van de jaarlijks terugkerende activiteiten, die door onze vereniging
worden georganiseerd:
➢ Het Emté Kloosterse Windtoernooi
➢ Het Van Gassen Vastgoed Dubbel Toernooi
➢ Toss-ochtenden en avonden voor senioren en junioren
➢ Bal- en slagvaardigheid voor de jeugd op zondagochtend
➢ Invitatietoernooi
➢ Ladyday
➢ Uitwisseling met andere clubs
➢ Clubkampioenschappen
➢ De mogelijkheid tot het volgen van tennisles
➢ Kaartavonden
Deze worden aangekondigd via de mail.

Officiële opening Woonzorgcentrum Antonius
Op 3 september was het eindelijk zover: Woonzorgcentrum Antonius werd officieel geopend. Na
zeven jaar van plannen en hard werk is Kloosterzande een prachtige zorgcomplex rijker.
Commissaris van de Koning Han Polman nam, in aanwezigheid van residenten, hun familie en
een delegatie van de gemeente, de honneurs waar en opende het nieuwe zorgcentrum met een
toespraak en een druk op de knop. Confetti dwarrelde over de genodigden heen en gaf het
startsein voor een gezellige receptie.

Openingsweekend standerdmolen Kloosterzande
Op 26 en 27 oktober kreeg de standerdmolen van Kloosterzande een forse wind in de zeilen.
Onze nieuwe molenaar, Patrick Desmedt, gooide de deur open voor nieuwsgierigen en
sympatisanten. Er waren koffie en thee, wafels van eigen meel, zon en véél wind!
Wie meer wil weten kan terecht op https://www.facebook.com/MolenGroenendijk/

Nieuws voor ouderen én jongeren/jeugd

Nieuws uit de regio
Omroep Hulst
Wat vindt u van de uitzendingen van Omroep Hulst of kijkt u nooit?
Al jaren probeert Omroep Hulst de inwoners te bedienen met programma’s ‘die ’t bekijken
waard zijn’. Natuurlijk zijn wij er voorstander van dat de omroep blijft bestaan. Natuurlijk weten
wij ook wel dat je met maar enkele euro subsidie niet op de voorste rij kunt zitten v.w.b.
professionele uitzendingen. Een voorzitter als presentator van voetbalwedstrijden is geboren uit
armoede.
Maar hoe moet het dan wel? Een ideale situatie lijkt mij dat de omroepen in Zeeuws-Vlaanderen
(Omroep Hulst, GO-RTV en Scheldemond in Sluis) gaan samenwerken. Maar samenwerking
betrachten blijkt heel moeilijk te zijn. Met weemoed denk ik wel eens terug aan toen Henk
Wentzler nog met zijn camera overal (ja echt overal) aanwezig was en er programma’s waren die
van ONS waren. Dat er toen presentators bij aanwezig waren die ‘een beetje vervelend waren’
was de lekkere jus om steevast elke week te kijken

De spreuk en klapper van de Meulenwiek voor november:
Ik zie nog altijd liever een puber met het verantwoordelijkheidsbesef van
een volwassene dan een volwassen man of vrouw met het
verantwoordelijkheids-besef van een puber.

Nieuws uit De Binnendéur
Voor meer informatie en activiteiten die gehouden worden in ‘De Binnendéur’ kunt u kijken op
de website van HulstvoorElkaar of via de onderstaande link.
https://www.hulstvoorelkaar.nl/activiteiten/activiteitenkalender

Nieuws van de Dorpsraad
Jaarvergadering op dinsdag 19 november in Hotel van Leuven
In tegenstelling tot voorgaande jaren moeten we nu de vergadering doen op een dinsdag. Dit
omdat het college van B & W op donderdag 21 november andere verplichtingen heeft. Maar
gelukkig zal nu ook weer het volledige college van B & W aanwezig zijn.
De agenda toegelicht:

Foto van de maand

Heeft u nou ook een mooie foto gemaakt die u zou willen delen met een grote groep lezers…
U kunt uw foto’s sturen naar onderstaand adres
foto@dorpsraadkloosterzande.nl

Nieuws van de redactie:
Wij werken elke maand weer met veel plezier aan deze nieuwsbrief, maar door ziekte draait de
redactie nu bijna op halve kracht. We zijn dus dringend op zoek naar mensen die onze redactie
willen komen versterken, in het bijzonder iemand die ons kan voorzien van artikels die de jeugd
aanbelangen.
Heb je wel enige aanleg met taal en tekstverwerking en wil je een paar uur per week besteden
aan onze nieuwsbrief, ben je handig met het bijwerken van een website (je wordt uiteraard door
ons ingewerkt), en/of heb je een neus voor nieuwsgaring: meld je aan bij de Dorpsraad. De
contactgegevens staan hogerop in deze nieuwsbrief.
De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuist
vermelden van gegevens in de D’n Meulenwiek. De redactie acht zich slechts gebonden tot
verbetering in de eerstvolgende editie.
•

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel
van druk, , fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.

AVG privacy wetgeving
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Om als dorpsraad aan deze regels te voldoen hebben wij een privacy statement op onze website
toegevoegd.
Deze is hier te vinden; http://dorpsraadkloosterzande.nl/privacy/
De dorpsraad maakt zich hiermee vrij van enige aansprakelijkheid.
De dorpsraad bewaart gegevens specifiek voor de digitale nieuwsbrief:
• Geslacht, achternaam, voornaam, adres en woonplaats
• Emailadres
• Geboortedatum, telefoonnummer
De gegevens worden bewaard bij de secretaris. Deze is ook verantwoordelijk voor het bijhouden
en/of verwijderen van alle gegevens.
Mailingen worden verstuurd met alle mailadressen in de BCC
Toegang tot deze gegevens:
• Voorzitter, penningmeester en secretaris
• Beschermd met een wachtwoord
• Per 31 december van elk kalenderjaar worden de gegevens geactualiseerd of deze nog
passen bij diegenen die de digitale nieuwsbrief willen ontvangen.
• Van diegenen die te kennen hebben gegeven de digitale nieuwsbrief niet meer te willen
ontvangen worden alle gegevens verwijderd uit de bestanden.
• Alle betrokkenen dienen per kalenderjaar aan te geven of zij op de hoogte willen blijven
van de dorpsraad Kloosterzande via de digitale nieuwsbrief.
• Portretfoto’s worden alleen geplaatst met toestemming van de betrokken persoon.
• Foto’s van (grote) evenementen in een openbare publieke ruimte kunnen wel worden
geplaatst.
• Zij dienen wel als nieuws te kunnen worden bestempeld.

