UITGAVE JULI 2018
Mocht u deze nieuwsbrieven niet meer wensen te ontvangen, stuur
dan even uw afmelding aan: secretaris@shaile.nl
============================================================================
EUROPESE PRIVACY WETGEVING
We hebben ongetwijfeld allemaal wel iets meegekregen van de
nieuwe wet op de privacy per 25 mei j.l. of ook wel genaamd
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wellicht leeft bij velen het idee dat dit alleen is bedoeld voor het
bedrijfsleven, maar niets is minder waar. Ook verenigingen, zoals de onze, hebben daarmee te maken.
Wij, bestuur en commissies, hechten ontzettend veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegevens.
TV Shaile houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder ook de AVG.
Hoe en waarvoor de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt en welke gegevens daarvoor
noodzakelijk zijn kunt u binnenkort op onze website (www.shaile.nl) terugvinden.
Wél zeker is: TV Shaile gaat met het oog op de nieuwe wet, zéér zorgvuldig om met fotomateriaal.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.WEER EEN TE GEK 35+ TOERNOOI EN DAARNA . . . . . . . . . . .
Voor het 2e jaar is door onze toernooicommissie 35+ een zeer geslaagd evenement neergezet onder
heerlijke weersomstandigheden.
De opgekomen supporters waren getuigen van prachtige en spannende wedstrijden en waarbij het woord
spannend eigenlijk met hoofdletters geschreven dient te worden gezien het aantal gespeelde 3-setters.
Wederom een fantastische week met een keukenbrigade die de innerlijke mens weer volop wist te
verwennen met leuke plankjes gevuld met heerlijkheden na de zware geleverde strijd van de teams en
waarbij de supporters ook niet werden vergeten met zowel warme als koude hapjes.
Tja, en daarna . . . . . daar komt ie weer in week 32.
Van 6 augustus t/m 12 augustus wordt wederom het jaarlijks Open Shaile Toernooi georganiseerd.
Dit jaar met een speciaal Chinees tintje dat de gezelligheid zeker weer ten goede zal komen, zonder daarbij
het prestatieve dat bij een Mastertoernooi past niet uit het oog te verliezen.
Nog niet ingeschreven en eigenlijk al een beetje spijt ? Geen probleem het kan nog steeds met de link:

https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=0FC09ED0-CDD9-4E3A-B2E9B78A244B5F46 .
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.RABO CLUBKAS CAMPAGNE 2018
Ook dit jaar weer organiseerde de Rabobank haar Rabo Clubkas Campagne.
Een sponsoractie waarbij de leden van de Rabobank bepalen wie en welk bedrag
de clubs uit de campagne ontvangen door op 5 door hun gekozen clubs te
stemmen. Tijdens de feestelijke cheque-uitreiking bleken dat de Rabo-leden in
totaal een bedrag van € 716,79 voor Shaile bij elkaar hadden gestemd.
ALLE STEMMERS: NAMENS TV SHAILE HARTELIJK BEDANKT !!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CHECK EVEN JE BARDIENSTEN
Onlangs hebben wij alle senioren een mail met het bardienstrooster als
bijlage toegestuurd met het verzoek uw eventuele nog te draaien
bardiensten even te checken en, indien nodig in uw agenda te vermelden.
Het resterende gedeelte van dit seizoen ontvangt u namelijk géén aan uw
bardienst voorafgaande mails meer met de herinnering aan uw te draaien
bardienst. Dit in verband met een wijziging in de programmering van ons
afhangbord waarin onze bardienstplanner, en dus de automatische mailopmaak, is opgenomen.
Het zou voor velen zeer vervelend zijn wanneer de bardienst om bovenstaande redenen niet komt opdagen.
Effe doen hè, kleine moeite die vervelende problemen kan voorkomen.
ATTENTIE: Het komt nog regelmatig voor dat er na de bardiensten niet goed wordt afgesloten.
Verlichting in keuken, bar, koelcel, voorraadruimte of op het terras niet uitgezet, schuifdeur niet op slot en/of
de lat er niet achter gelegd, rolluiken niet geheel gesloten en zelfs de voordeur niet op slot is.
Het is geen regelmaat maar eerder een incident maar we verzoeken de bardienstmedewerkers hierop attent
te zijn.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
PINNEN ? WAAROM OOK NIET
Hoewel van de mogelijkheid tot pinbetalingen in het
clubhuis steeds meer gebruik wordt gemaakt en wij dus nog
geen reden tot klagen hebben, willen wij onze leden
verzoeken om indien mogelijk, zoveel als mogelijk gebruik
te maken van onze pinautomaat.
Wij zijn van mening dat wij uit veiligheidsoverwegingen er
goed aan doen te zorgen dat er zo weinig mogelijk cash geld in het clubhuis aanwezig is.
Met het oog op de komende activiteiten zoals interne donderdagavondcompetitie, Open Toernooi Shaile,
clubkampioenschappen en daarna weer de najaarscompetitie rollen de euro’s weer veelvuldiger over de bar
en willen wij onze leden verzoeken zoveel mogelijk van de pinmogelijkheden gebruik te maken.
Goed voorbeeld doet tenslotte goed volgen.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
MIX & MATCH TOERNOOI,
LEKKER VOL EN WÉÉR SUPERGEZELLIG
Zaterdag 23 juni j.l. werd voor de 3e keer een zomeravondtoernooi
georganiseerd, ditmaal onder het motto “Mix & Match”
De deelnemers werden onderverdeeld in 5 poules met de namen
Kermit, Animal, Fozzie, Miss Piggy en Gonzo.
Alle verliezers konden bovendien nog winnaar worden door het trekken
van genummerde ballen in het bingospel.
De winnaar van de partij mocht 1 bal trekken en de verliezers het aantal
van de behaalde games in de verliezende partij.
Op deze manier kon je dus winnaar worden van het bingospel i.p.v. het tennistoernooi.
Fantastisch bedacht door de organisatoren van het zomeravondtoernooi
Anne Marie, Ingrid, Marco en Edwin.
Ook voor gezelligheid was in meer dan voldoende mate gezorgd door tijdens
de ingelaste pauze de deelnemers een geweldig hapjesbuffet te presenteren.
In een zinderende tennisfinale tussen de teams Fozzie (met Judith Boers en
Eric van de Tillaart) en team Gonzo (met Judith Dongelmans en
Frans v.d. Kimmenade) trok team Fozzie aan het langste eind. Winnaar van
het bingospel werd team Animal die met een minimaal verschil van één punt
team Fozzie wisten te verslaan. Al met al een geweldige avond met veel gezelligheid en vertier die hopelijk
in 2019 weer een vervolg krijgt.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

REACTIES VAN LEDEN: TEVEEL INFORMATIE KAN AVERECHTS WERKEN
Om als tennisvereniging interessant te blijven voor hun leden dienen zij actief bezig te
zijn met het organiseren van allerlei activiteiten.
Onze vereniging is dat niet vreemd en zijn er trots op dat zovelen binnen onze club
jaarlijks druk bezig zijn met het organiseren van hún activiteit.
Vele activiteiten vallen kort op elkaar en worden onze leden daarvan ook kort achter
elkaar op de hoogte gesteld middels onze e-mail.
En juist dáár zit het addertje zeggen enkele leden, het wordt téveel.
Bijna enkele malen per week komt er wel een mail voorbij met wéér een nieuwe of herhaling van een
activiteit. Zou het kunnen dat juist dáár de deelname hieraan onder heeft te lijden ?
Best mogelijk zeggen sommigen, teveel e-mail wordt niet of slecht gelezen of in geheel niet opgenomen.
Het bestuur heeft deze kritiek ter harte genomen en is van plan om een proef te gaan starten met als doel,
het aantal te verzenden e-mails drastisch te verminderen.
Hoe, door maandelijks een nieuwsbrief uit te sturen i.p.v. mails, met daarin opgenomen alle activiteiten die
op korte termijn bij Shaile worden georganiseerd.
Wél is het bestuur van mening dat activiteiten daarentegen opgenomen dienen te worden in de clubapp.
Het spreekt voor zich dat het organisatorisch niet mogelijk is om deze proef nu meteen te starten, maar zal
tijdens de studiedag in februari 2019 uitgebreid aan de orde komen bij alle commissies.
Tot die tijd vragen wij u dan ook nog om enig geduld en de bekende kreet “alles komt goed”.
Bovenstaande heeft echter ook een keerzijde van de medaille.
Elke organiserende commissie streeft er naar om zoveel mogelijk deelnemers te krijgen voor hun
activiteiten. Op zich vinden wij dat ook een goed streven en daar valt ook weer iets voor te zeggen.
De commissies dienen dan hun activiteit(en) wél tijdig door te geven aan het secretariaat zodat deze ook
weer in de eerstvolgende nieuwsbrief kan worden opgenomen.
Zo kunnen we met ons allen streven naar een beter digitaal verkeer.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
OPENINGSTIJDEN PAVILJOEN
Het is bekend dat onze club haar leden én bezoekers graag
welkom heten op ons park. Het is dan wel zaak dat onze
medewerkers de gelegenheid krijgen u welkom te kunnen
heten in een fris en zuiver paviljoen. De openingstijd daarvan
is ’s-morgens om 09.00 uur maar in de meeste gevallen dient
er dan nog gedweild te worden en het meubilair weer terug op
hun oude plaats te worden gezet. Juist daarvoor vragen wij de
ochtendtennissers om hun medewerking door even te wachten
met het betreden van het paviljoen tot de betreffende
werkzaamheden zijn voltooid. Dit hoeft niet ten koste te gaan
van het afhangen, want met uw poortsleutel kan ook de zijdeur naar de centrale hal en het afhangbord
gewoon worden geopend. Naast de zijdeur is een kraan, dus uw drinkfles kan ook daar worden gevuld.
Mogen wij op uw medewerking rekenen ?
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ONZE LOPENDE EN KOMENDE ACTIVITEITEN OP EEN RIJTJE
Zondagmorgenmix: gemengd dubbel partijen op de zondagmorgen t.w. 24.06, 01.07, 09, 16, 23 en 30.09,
07, 14.en afsluitdag 21.10.2018
Inschrijving voor de zondagmorgenmix is helaas gesloten.
Interne donderdagavond: dames- en herendubbel partijen op de donderdagavonden 28.06. en 05.07.
daarna ná de vakantieperiode.
Inschrijving voor de interne donderdagavond is helaas gesloten
Shaile Open 2018: Open Shaile Toernooi in week 32 (04.08.2018 t/m 12.08.2018)
Inschrijven is nog steeds mogelijk via toernooi.nl
Clubkampioenschappen senioren 2018: clubkampioenschappen voor senioren van 25.08. t/m 02.09.
Inschrijven is nog steeds mogelijk via toernooi.nl

TOESTEMMINGSVERKLARING AVG
Op 25 mei j.l. is de nieuwe privacywet AVG van kracht geworden.
Deze nieuwe wet verplicht ook verenigingen om uiterst voorzichtig om te gaan met de privacigegevens
van hun leden. Wij hebben onze leden enige tijd geleden dan ook het verzoek gedaan de bijgevoegde
privacyverklaring volledig in te vullen en te retourneren naar het secretariaat.
Helaas moeten wij konstateren dat nog lang niet álle leden deze verklaring hebben geretourneerd.
Indien u via mail volledig op de hoogte wilt blijven van alles wat er binnen Shaile leeft, verzoeken wij u de
privacyverklaring alsnog, doch uiterlijk 15 juli a.s., aan het secretariaat (secretaris@shaile.nl) te retourneren.
Mochten wij na bovengenoemde datum geen bericht van u hebben ontvangen, gaan wij er van uit dat u
verder geen prijs stelt op berichtgevingen van TV Shaile.
Is uw privacyverklaring zoek geraakt of is er iets misgegaan met de verzending, laat het dan even weten,
dan ontvangt u per omgaande een nieuwe blanco privacyverklaring.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Reacties op deze nieuwsbrief of redactionele artikelen voor de nieuwsbrief augustus 2018 kunt u sturen
naar: info@shaile.nl

