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De (nieuwe) privacy wetgeving (AVG)
In het vorige infoblad zijn we kort ingegaan op de invoering
van de (nieuwe) privacy wetgeving en hebben ook vermeld
dat IVN-Hoensbroek bezig is met de invoering van deze
wetgeving. Het bestuur heeft de noodzakelijke activiteiten
inmiddels afgerond.
In dit een artikel een toelichting over de stand van zaken.

Gebruik persoonsgegevens: Iedere vereniging gebruikt persoonsgegevens en ook IVN
Hoensbroek beschikt over persoonsgegevens van haar leden. Op basis van deze gegevens kan
de afdeling het Infoblad en, via e-mail, de ‘IVN nieuwtjes’ naar haar leden sturen. Ook zijn deze
persoonsgegevens nodig om de contributie te kunnen innen.
Dit gebruik van persoonsgegevens veranderd niet met de invoering van de Privacy
wetgeving. We zijn in het verleden altijd zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan en
zullen dit ook in de toekomst blijven doen.

Wat veranderd dan wel: De (nieuwe) privacy wetgeving betekent vooral dat we als vereniging
moeten beschrijven welke persoonsgegevens we vastleggen en met welk doel. Hoe we deze
gegevens op een veilige manier bewaren en hoe lang, wie er toegang heeft tot welke gegevens.
Wanneer deze gegevens worden geraadpleegd en welke gegevens worden gedeeld en met wie.
Wij hebben ons privacy beleid vastgelegd in de volgende documenten:
 Privacy statement
 Privacy beleidsplan
 Procedure melden van datalekken
 Verwerkingsregister
 Gewijzigd aanmeldformulier. Dit formulier is zodanig gewijzigd dat nieuwe leden
hierin kennis kunnen nemen van het gebruik van hun persoonsgegevens.
De bovengenoemde documenten zijn gepubliceerd op onze website. Tevens is het Privacy
statement als bijlage toegevoegd aan dit infoblad.
Leden die niet beschikken over internet en de overige documenten willen raadplegen kunnen deze
opvragen bij Daan Westerhof (06-10309529).

Vergaderingen
24 september (Regio vergadering) en
25 september (BV IVN Hoensbroek)
Werkgroep Natuurbeheer
1 september en 6 oktober

Inloopavond.
De KONINGSBEEMD is maandag
3, 10, 17 september en 1, 8, 15, 22,
29 oktober open vanaf 19:30 tot
21:00 uur. Nadere invulling van de
avond in overleg met aanwezigen.

De website van IVN Hoensbroek.
Het infoblad (en nog veel meer) is ook terug te vinden op onze website.
https://www.ivn.nl/afdeling/hoensbroek. Beschikt u over internet, bezoek dan ook
eens onze website.

De “Woensdag wandelgroep”
Woensdag 12 september en woensdag 17 oktober.
Vertrek vanaf de Koningsbeemd om 10:00 uur
Hier zijn weer de datums voor onze woensdag
wandeling. Wij gaan weer gezellig op pad. Heeft
U interesse, kom gewoon een keertje mee. Wilt U
wat meer informatie, neem gerust contact op
met een van deze dames. Denk aan uw
lunchpakket
Info: Lenie Quadackers: 045-4040440
Steffie Broekhuis :  045-5222591

Vleermuisexcursie. (IVN Nuth, IVN Hoensbroek)
De vleermuis
Vleermuizen zijn geen vogels en het zijn ook geen vliegende
muizen. Ze vormen een aparte groep zoogdieren, de enige
zoogdieren die echt kunnen vliegen. Overdag slapen
vleermuizen hangend op hun kop of weggekropen op
plekken waar ze moeilijk te bereiken zijn voor vijanden
(roofvogels, uilen, katten, marters). Meer weten over
vleermuizen en vleermuizen zien? Ga dan mee met onze
excursie.
Zondag 9 september, parkeerplaats kasteel Hoensbroek om 20:30 uur
Via het Laarvoetpad gaan we naar de Naamse
Steen en daarna terug door de nieuwe natuur.
Op de parkeerplaats krijgt u een kleine inleiding
over de handvliegers en hun jachttechniek. Het
blijft altijd een gok, je bent afhankelijk van het
weer. Alf Keulen en Lou Houben van IVN Nuth
inventariseren dit rondje al jaren en meestal
ontmoeten ze dwergvleermuizen, watervleermuizen, laatvliegers en rosse vleermuizen.
Info: Lou Houben 
06-50803684
Lei Frolichs 06-44112237

Snuffelmarkt IVN Hoensbroek
Zondag 21 oktober Koningsbeemd
Onze bekende snuffelmarkt komt er weer aan. Vanaf nu
kunnen er spullen voor de verkoop worden aangeleverd.
Dat kan op maandagavond vanaf 19.30 uur, op zaterdag 6
oktober (werkdag natuurbeheer) en ook op zaterdag 20
oktober als we de stands opbouwen. Moeten er spullen
opgehaald worden, bel of mail ons dan even zodat we een
afspraak kunnen maken.
Info Wiel Jehae: 045-5210923

Nacht van de Nacht.
Zaterdag 27 oktober vanaf de Koningsbeemd om 19.00 uur

Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht.
De ‘Nacht van de Nacht’ wordt sinds 2006 op de
laatste zaterdagavond en -nacht van oktober
gehouden en is een initiatief van de Nederlandse
provinciale milieufederaties.
Doel van deze activiteit is om aandacht te vragen
voor lichtvervuiling.
Ook onze IVN afdeling doet hieraan mee.
Op 27 oktober is het net volle maan geweest en
als er geen bewolking is zal het een heldere avond worden. We zullen proberen de
duisternis te vinden en gaan wandelen in het Vaesraderbos en langs de Muldersplas
in Thull.
Na afloop napraten in de Koningsbeemd bij een beker chocomelk en een wafel.
Info Daan Westerhof 06-10309529

Vogelexcursie. (IVN Nuth, IVN Hoensbroek)
Zondag 28 oktober vanaf Kerk Wijnandsrade om 07:00 uur
De wandeling is rondom Swier en de aandacht is
vooral gericht op doortrekkende vogels. Het
gebied doet de naam van de nieuwe gemeente
Beekdaelen alle eer aan. We zien diverse beken
en hopelijk veel vogels. Neem je verrekijker mee.
Info Martin Deguelle 06-54311709

In memoriam Jo Ridderbeks.
Op 23 juni jl. is Jo Ritterbeks overleden. Jo was dit jaar 40 jaar lid van IVN
Hoensbroek. Gedurende deze 40 jaar heeft hij diverse functies binnen onze
vereniging vervuld, van bestuurslid tot (waarnemend) voorzitter. Hij was een
rustige persoon die goed kon luisteren en daarna een gefundeerde mening
gaf. Dat kwam vooral tot uiting tijdens de bestuur-vergaderingen die hij
steeds trouw bezocht.
Dit heeft hij gedaan totdat hij door zijn ziekte niet meer mocht autorijden.
Wel vond hij het prachtig als we hem met een bezoek vereerde en hem de
laatste nieuwtjes over het IVN Hoensbroek vertelde.
Met Jo verliezen we een gewaardeerd lid met een groot hart.
We wensen zijn familie heel veel sterkte toe in deze moeilijk tijd.
Om te noteren
Zaterdag 03 november
Woensdag 14 november
Maandag 19 november
Zondag 28 oktober
Woensdag 12 december
Zaterdag 22 december
Zondag 30 december

: Nationale natuurwerkdag
: Woensdag wandelgroep.
: Dia presentatie Zuid-Afrika.
: Vogelexcursie – trekvogels.
: Woensdag wandelgroep.
: Jaarafsluiting
: Midwinterwandeling
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Bestuursvergadering
Werkgroep natuurbeheer
Maandag, inloopavond
Wandeling, excursie, overige
activiteiten
Snuffelmarkt

IVN Hoensbroek
Heerlerweg 141, 6433 HR, Hoensbroek

 06-10309529

www.ivnhoensbroek.nl
ivnhoensbroek@gmail.com

Afmelden als lid bij de
ledenadministratie

