
 

__________________________________________________________________________ 

   Stichting           

  Sinds 2013 
  voor de buurt, door de buurt ! 
             www.wijsmetjewijk.nl   
 
Veenendaal-Petenbos 

 

Nieuwsbrief 2018-4            oktober 2018  

  

Beste buurtbewoners in Petenbos,   

Dit is de 4e nieuwsbrief van het 6e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier.  

  

Najaarsprogramma 2018 

In de periode oktober t/m medio december kennen we een najaarsprogramma met ( bijna) elke week 

een activiteit, afwisselend op woensdag- en donderdagmiddagen. 

De volgende activiteiten zijn gepland: 

 

Woensdagmiddag 3-10  Startbijeenkomst met een spel 

Donderdagmiddag 11-10 Creatief met chocoladekogels en klaverjassen/bridgen  

Woensdagmiddag 17-10 Lezing over energietransitie door Gemeente Veenendaal 

Donderdagmiddag 25-10 Geen activiteit in verband met herfstvakantie 

Woensdagmiddag 31-10 Wijnproeverij met Esther Zwanink van Heeren van de Wijn 

Donderdagmiddag 8-11  Lezing reis door de Verenigde Staten door Anita en Leo Tijdeman 

Woensdagmiddag 14-11 Creatieve workshop met Nelleke Bos en klaverjassen/bridgen 

Donderdagmiddag 22-11 Lezing over brandpreventie door de Veiligheidsregio Utrecht 

Woensdagmiddag 28-11 Sinterklaasbingo 

Donderdagmiddag 6-12  Lezing ‘Sterrenstof:  onze Wereld, ons Heelal ‘ door Nico Bosman 
 
Woensdagmiddag 12-12 Lezing ‘Slag om de Grebbeberg’ door Bernier Cornielje 

Donderdagmiddag 20-12 Workshop kerststukjes maken en klaverjassen/bridgen 

 

Noteert u alvast de data in uw agenda van de bijeenkomsten die u aanspreken. Opgeven voor 

deelname kan nu nog niet en kan pas als u de uitnodiging voor de betreffende activiteit hebt 

ontvangen. 

 

Gebruik pand aan Middellaan 151 voor Wijs met je Wijk? 

 

Aan de Middellaan 151 staat al enkele jaren een pand leeg dat eigendom is van de gemeente. Wij 

hebben de afgelopen maanden aan de ambtenaren van de gemeente gevraagd of we een keer 

http://www.wijsmetjewijk.nl/


binnen kunnen kijken om te zien of het pand mogelijk geschikt is voor ons. Wij zoeken vooral een 

locatie om te kunnen biljarten en samen te koken en te eten. Ons verzoek is helaas geweigerd, omdat 

de gemeente niet bereid is het pand voor een laag bedrag aan ons ter beschikking te stellen. De 

gemeente wil het pand gaan verkopen. Wij gaan de komende maanden met Marco Verloop - de 

nieuwe wijkwethouder - dit bespreken en overwegen de gemeenteraad te benaderen. Verder zijn we 

met de gemeente in gesprek over medegebruik van andere locaties. 

 

Privacy-reglement aangepast 

 

In mei hebben we u een privacyreglement toegezonden. We hebben dit reglement op 1 onderdeel 

aangepast, nl. het maken van foto’s, die verspreid en/of gepubliceerd worden. In het nieuwe 

reglement is opgenomen dat als u deelnemer bent bij ons u er stilzwijgend mee instemt dat uw 

beeltenis op een foto van ons kan verschijnen. Als u niet wilt dat uw beeltenis op een foto verschijnt 

wordt u verzocht dat te melden bij wijsmetjewijk@gmail.com of telefonisch bij Robert Bonke ( 06-

22775765). Wij zullen daar dan rekening mee houden.  

Het aangepaste privacyreglement is bijgevoegd. 

 

Terugblik activiteiten mei-september 2018 

 

De afgelopen maanden hebben we de onderstaande “Uit”wijkbijeenkomsten gehouden met 
aantallen bezoekers.  
 
Datum  onderwerp       aantal bezoekers 
 
17-5  Excursie Pluimveemuseum      9 
30-5  Wandeling Renkums Beekdal      17 
14-6  Stadswandeling Wageningen      12 
27-6  Pannenkoeken eten Ede      20 
11-7  Excursie Hoge Veluwe      30 
26-7  Vriendenborrel       45 
9-8  Midgetgolf Putten       15 
22-8  Kaasboerderij Lunteren      21 
5-9   Lunchen Bezoekerscentrum Grebbelinie    20    
20-9  High Tea & High Wine      80 
 
Voor een korte terugblik op onze activiteiten met foto’s  verwijzen we u naar de website: 
http://wijsmetjewijk.nl/petenbos/terugblik-activiteiten. Wanneer u zelf geen computer heeft kunt u 
vast wel bij kinderen, kleinkinderen of kennissen de terugblikken bekijken. 
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Privacy Policy 10-08-2018 
 

Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In 

deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De 

Stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Uitgaan van uw toestemming voor de registratie van uw persoonsgegevens, als u zich aanmeldt voor 

deelname aan door ons georganiseerde activiteiten,  

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 

persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 

respecteren. 

Als Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de registratie van uw persoonsgegevens. Indien u na het 

doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te 

nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

 

Registratie van persoonsgegevens van Deelnemers aan activiteiten van de 

Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal en de onder haar aansturing 

werkende Wijkbesturen. 
Persoonsgegevens van Deelnemers worden door de Stichting verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinden; 

- Verspreiding van uitnodigingen en nieuwsbrieven; 

- Het met u contact opnemen wanneer dit door de Stichting noodzakelijk geacht wordt. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- De door u aan de Stichting aangeleverde gegevens; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Stichting de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

http://www.wijsmetjewijk.nl/


- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- (Zakelijk) Telefoonnummer; 

- (Zakelijk) E-mailadres; 

 

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) 

gedurende de looptijd van deelname aan de activiteiten van de Stichting. 

Verwerking van persoonsgegevens van stakeholder-/lobbycontacten en/of 

geïnteresseerden 
Persoonsgegevens van stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door de Stichting 

verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en uitnodigingen  

- gerichte contacten binnen de doelstelling van de Stichting. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Mondelinge toestemming, toestemming per email,  afgifte visitekaartje  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Stichting de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres. 

- Vertegenwoordigde organisatie 

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) 

gedurende de periode dat men gezien wordt als een stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. 

Verwerking van foto’s van deelnemers 
Tijdens de door ons georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten worden daarvan verslagen en foto’s 

gemaakt, ook van aanwezige deelnemers. Korte samenvattingen en enkele foto’s worden op onze websites 

geplaatst om daarmee geïnteresseerden te informeren. Ook worden soms foto’s van deelnemers  in brochures 

opgenomen en verstrekt aan een krant voor publicatie.  

Wijs met je Wijk gaat uit van het principe dat wij toestemming hebben om gemaakte foto’s, waarop 

deelnemers verbeeld worden, te mogen gebruiken, tenzij een persoon hiertegen bezwaar heeft gemaakt. Wij 

houden een centraal register bij van personen die in deze zin bezwaren hebben gemaakt en zorgen ervoor dat 

deze personen niet gefotografeerd worden vanwege Wijs met je Wijk.  

De gemaakte foto’s worden centraal bij de Stichting opgeslagen en kunnen zo nodig worden geraadpleegd. 

Wanneer een deelnemer niet (meer) wil dat de stichting foto’s bewaart en/of gebruikt, waarop hij/zij zichtbaar 

verbeeld is, worden deze foto’s op verzoek verwijderd uit ons bestand. 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft zullen wij niet aan derde partijen verstrekken.  

Bewaartermijn 
De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 



Op verzoek van de deelnemer worden de contactgegevens uit  de administratie van de Stichting verwijderd. 

Hetzelfde geldt voor stakeholders, lobbycontacten en geïnteresseerden. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om geadministreerde 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 

maatregelen genomen; 

- Alle personen die namens de Stichting van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 

geheimhouding daarvan. 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 

incidenten; 

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

- Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen 

hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 

door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in 

opdracht van u direct aan een andere partij.  

Mogen wij uw persoonsgegevens registreren op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft 

u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct 

contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U 

heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons 

op! 

Contactgegevens 
De Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal 

Verlengde Spoorlaan 20,  

3904 MB Veenendaal 

Wijsmetjewijk@gmail.com 

Ondertekening, namens de Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal; 
 

Voorzitter, H.M.P. van den Brandt ................................................................... 

Secretaris, R.M Bonke .............................................................................. 

Datum: 10 augustus 2018 


