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De vrijwilligersavond op 4 november 2017 was als van ouds een gezellig samenzijn in 
boerderij Veelust te Wilnis. De ongeveer 40 vrijwilligers die actief zijn voor de afdelingen 
en het bestuur zijn tijdens deze avond voor hun inzet bedankt. Extra aandacht kreeg Dick 
Koeleman, die na zijn afscheid als systeembeheerder tot Lid van Verdienste is benoemd.

In het voorjaar van 2018 stond de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 
de agenda. Elke organisatie die persoonsgegevens bijhoudt, moet vanaf mei 2018 aan deze 
verordening voldoen. Dit betekent onder andere dat de organisatie moet kunnen uitleggen 
hoe het persoonsgegevens beheert en welke maatregelen zijn genomen om die gegevens te
beschermen. Het beleid van Veenland is op www.veenland.nl te vinden. 

Veenland heeft een trouwe groep sponsors die de vereniging via de website financieel 
ondersteunt. Afdelingen kunnen afzonderlijk ook worden gesponsord, via shirts of 
materialen. Aan het eind van het seizoen 2017-2018 is “sponsorkliks” als vorm van 
sponsoring via internet toegevoegd. Een online aankoop die via sponsorkliks bij een groot 
aantal winkels levert Veenland een (klein) percentage van het aankoopbedrag op. Kijk op 
www.veenland.nl voor de mogelijkheden!

Het afgelopen seizoen was helaas het laatste seizoen voor de afdeling Showdown. Het 
ledental is sinds de oprichting in 2013 niet meer dan een handvol geweest. De intensieve 
promotie en goede prestaties van de spelers in de Showdowncompetitie bleken niet 
voldoende te zijn om de doelgroep in de (ruime) omgeving naar Wilnis te trekken. Het 
bestuur wil Wim Snijders hartelijk bedanken voor zijn tomeloze inzet voor Showdown bij 
Veenland.

Ook in 2018 heeft een aantal mensen voor Veenland meegedaan met de Rabofietstocht in 
juni. Dit heeft de afdelings- en clubkas gespekt met een leuk bedrag.

Sporters, de voorzitter en de secretaris wensen jullie een gezond en plezierig sportjaar 
toe! 

Mede namens de voorzitter Nico De Jong, 
Secretaris Hans van Ankeren
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