NIEUW BESTUUR
STELT ZICH VOOR

“The place where God smiles”

Beste sponsor/belangstellende,
Dit keer een ander bericht dan u van Stichting De Blije Kei (het Happy Rock Center) gewend bent. Normaal
ontvangt u de nieuwsbrief en indien van toepassing de sponsorinformatie over uw eigen sponsorkind. U heeft
het wellicht al gelezen in de nieuwsbrief van april: het bestuur is veranderd. Wij, Annelies Kerkstra, Anita Kruijt
en Linda Sterk, vormen per deze maand het nieuwe bestuur van De Blije Kei. In deze brief stellen wij ons
graag aan u voor en willen we u over diverse zaken informeren.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OUD EN NIEUW
Het voorgaande bestuur (bestaande uit Bep
Kooijman, Annet van Ballegooijen en Laura Kooijman)
is jarenlang actief geweest voor de stichting. Bep, de
zus van Nel, is al zo lang secretaresse dat het soms
moeilijk is om gewoon als zussen onder elkaar te zijn;
ze heeft altijd twee petten op. Dit geldt ook voor
Annet, penningmeester en vriendin van Nel. Laura is
inmiddels gaan studeren, waardoor ze weinig tijd
meer heeft voor bestuurlijke taken. Toen Nel vorig
jaar in Nederland was, hebben ze gebeden voor een
nieuw begin voor De Blije Kei en zijn wij benaderd om
met z’n drieën het nieuwe bestuur te vormen. Wij
hebben dit heel enthousiast aangepakt, omdat we alle
drie hart hebben voor het Happy Rock Center (HRC).
Linda en Anita hebben beiden als vrijwilliger een
aantal maanden op het HRC meegedraaid en Annelies

(de zus van Linda) heeft het HRC ook bezocht.
Inmiddels volgen we het HRC al jaren en is Linda er
twee en Anita zelfs meerdere keren geweest. We
kennen Nel en het HRC daarom best goed en dat leek
ons, naast ons enthousiasme voor de kinderen en het
werk dat in Kenia gedaan wordt, een mooie basis voor
een samenwerking.

v.l.n.r. Annelies - Linda - Anita

AAN DE SLAG
 Het e-mailadres van De Blije Kei is gewijzigd. Vanaf nu zult u de nieuwsbrief, de sponsorinformatie en
eventuele andere informatie vanaf een ander e-mailadres ontvangen: deblijekei@hotmail.com. Hier kunt
u ook met vragen, opmerkingen en/of ideeën terecht. Wilt u het e-mailadres aanpassen in uw adressenlijst?
 We gaan de informatie en de foto’s op de website doornemen en waar nodig updaten. Het webadres blijft
hetzelfde (www.happyrockcenter.com). We hopen in het menu het kopje ‘Acties en evenementen’ toe te
kunnen voegen, zodat u als HRC-liefhebber de lopende acties kunt volgen en inspiratie op kunt doen om
zelf ook eventueel eenvoudige en al voorbereide acties op te zetten.
 De Blije Kei is ook al even op Facebook te vinden: pagina St. de Blije Kei/Happy Rock Center. Ook via
deze weg delen wij nieuws en foto’s. Als u wilt kunt u de pagina liken en de geplaatste berichten delen. Zo
hopen we ook via Facebook nieuwe sponsors en belangstellenden aan ons te kunnen binden.
 We willen graag de sponsorgegevens bijwerken. Sommige gegevens zijn verouderd, we missen
gegevens en we hebben vernomen dat mensen geen e-mails ontvangen, terwijl dat wel de bedoeling zou
moeten zijn. Wij willen er graag voor zorgen dat dit goed gaat.
De privacywet (GDPR/AVG) bepaalt echter dat wij niet zomaar persoonsgegevens mogen verzamelen.
Op de volgende pagina leest u meer over de privacywet en hoe u ons kunt helpen.

Op dit moment zijn we dan ook bezig met het opstellen van een privacyverklaring zoals de privacywet dat
voorschrijft. In deze privacyverklaring vindt u onder andere hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we
van u verzamelen. Hierover leest u in de volgende nieuwsbrief meer.
Vraagstukken op het gebied van privacy
zijn aan de orde van de dag. De
privacywetgeving is ingrijpend aan het
veranderen. Het doel is om de privacy
van personen nog beter te beschermen.
In 2018 gaat in alle Europese landen een
nieuwe Europese privacywet gelden.
Voor alle bedrijven en instellingen een
belangrijk onderwerp.
©

www.privacywet.nl

Graag ontvangen we van u in een reply op deze e-mail de volgende
informatie:
@ Of het e-mailadres waarop u deze e-mail ontvangen hebt het emailadres is waarop u onze e-mails ook daadwerkelijk wilt
ontvangen (zowel voor sponsors als belangstellenden).
@ Uw adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer (alleen
voor sponsors).
@ De namen van mensen uit uw omgeving die geen e-mails van
ons ontvangen, terwijl dat wel de bedoeling zou moeten zijn
(zowel voor sponsors als belangstellenden). Wij willen dit graag
rechtzetten.

Verder stelt de privacywet dat u vooraf duidelijk aan moet geven dat u nieuws van ons wilt ontvangen. Graag
ontvangen we daarom (zowel van sponsors als belangstellenden) in een reply op deze e-mail uw
toestemming voor het volgende:

Ik wil graag nieuws van het Happy Rock Center ontvangen.
Nadat we uw toestemming ontvangen hebben, zullen wij uw e-mailadres toevoegen aan de mailinglijst
(let op: zolang wij dus uw officiële toestemming niet hebben, kunnen wij u na deze e-mail geen nieuws
toesturen).
Wilt u tot slot alstublieft de omschrijving in uw bankopdracht nakijken? Voor de administratie is het heel
belangrijk dat u de juiste omschrijving gebruikt. Graag ontvangen wij uw donatie onder vermelding van een
van de volgende drie omschrijvingen: de naam van uw sponsorkind, studievriend of algemeen.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Wanneer u vragen, opmerkingen en/of goede ideeën heeft, dan horen wij deze uiteraard graag van u.

Samen kunnen we veel doen!
Hartelijke groet,
Stichting De Blije Kei
Annelies Kerkstra, Linda Sterk en Anita Kruijt

Happy Rock Center
PO Box 5105
30100 Eldoret
Kenya

Stichting De Blije Kei
Moestuin 15
3328 LN Dordrecht
deblijekei@hotmail.com

KVK
30152823
ANBI 809311926
IBAN NL78 RABO 0139 2617 45

Kijk op www.happyrockcenter.com of volg ons op facebook.com/HappyRockCenter
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuurt u dan een mail naar deblijekei@hotmail.com.

