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Nieuwsbrief: 4-2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Zoals je ongetwijfeld via de media hebt vernomen is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) actief. Ook de stichting PolMarCo moet aan deze wettelijke Europese
regeling voldoen.
Wij hebben onze website aangepast en een privacy verklaring opgesteld en gepubliceerd op onze
website. Zie link onderin de voettekst van onze website.
Verder is de formulierenfunctie aangepast, waarbij u door middel van een vinkje toestemming
moet geven voor het verzenden van de gegevens naar de stichting.
Ook zult u per kwartaal – in verband met een geldigheid van 3 maanden - akkoord moeten gaan
met het cookie gebruik van onze website. Dit doet u door op akkoord te klikken op de cookiebalk
die onderin de pagina verschijnt. De cookies zijn anoniem en zorgen ervoor dat wij de website
kunnen verbeteren en de kwaliteit van de website kunnen verhogen.
Meerdaagse reis Regensburg
Vol verwachting kijken we uit naar de vijfdaagse reizen van maandag 08 t/m vrijdag 12 oktober
2018 (groep 1) en van maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018 (groep 2). Alle voorbereidingen zijn
rond, alles staat in de planning en de basis voor opnieuw twee schitterende, gezellige en geheel
verzorgde reizen naar Regensburg (één van de oudste steden van Duitsland) is gelegd.
Maximaal 55 personen kunnen met deze reizen mee. Inmiddels zijn beide reizen nagenoeg
volgeboekt. Bij groep 1 en groep 2 zijn nog slechts 3 respectievelijk 4 plaatsen beschikbaar.
Inschrijving kan nog in beperkte mate.
Alle informatie zoals deelnemerslijsten, bereikbaarheidsgegevens, reisinstructies, etc. staan op de
ledenpagina van onze website.
Vaste chauffeur
Voor Joop Derksen zijn de meerdaagse reizen naar Regensburg de laatste reizen voor PolMarCo. Bij
het bereiken van de 70-jarige leeftijd stopt hij met het chauffeurswerk voor de Betuwe Express en
moeten we aan het einde van beide reizen helaas afscheid van hem nemen. In overleg met de
directie van de Betuwe Express wordt opvolging geregeld.
Agenda 2019.
Voor volgend jaar hebben we het volgende gepland:
De dagtrip: donderdag 7 maart 2019.
De meerdaagse reizen: maandag 7 t/m vrijdag 11 oktober 2019 (groep 1) en van maandag 21 t/m
vrijdag 25 oktober 2019 (groep 2).
Noteer deze data alvast in je agenda!!
De bestemmingen zijn nog niet bepaald. Wij staan open voor tips voor de dagtrip of voor de
meerdaagse reizen. Via de contactknop op onze website kunt u suggesties met eventuele
toelichting doen. Inbreng wordt zeer op prijs gesteld.
Organisatiecomité van de Stichting PolMarCo

