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Bedankje Project 2017.
In 2017 hebben we het project van Stichting REMER in Brazilië gesteund.
Onlangs kregen we vanuit Brazilië van Robert Smits deze bedankkaart →
toegestuurd. In bijgaande brief bedankte hij
ons voor de donatie van € 400,00.
Braderieën.
Op de braderieën van Stolwijk (18 aug.) en
Bergambacht (25 aug.) zullen we met een
stand aanwezig zijn.
Krimpenerwaard in Beweging en Proeverij.
Zaterdag 8 september a.s. zal voor de 7de
keer Krimpenerwaard in Beweging worden
georganiseerd door de RABO-bank. U kunt
wandelen en fietsen en tegelijkertijd geld
verdienen voor de Wereldwinkel (wel even
opgeven bij de start dat u voor ons in beweging bent; wij zijn nr. 34).
Later die dag zal de Wereldwinkel weer present zijn op de Haastrechtse Proeverij. Wij begroeten u graag op één of beide evenementen.

advertentie

Hands for Health.
In de praktijkruimte van Hands for Health aan de De
Ruyterstraat 24 kunt u binnenkort kunstnijverheid uit
onze Wereldwinkel kopen. Deze samenwerking is ontstaan na gesprekken over het gebruik van Fairtrade
producten (koffie, thee en suiker) waar zij (Klara en
Michel Lakerveld) heel positief tegenover staan. Mede
door de overstap naar deze Fairtrade producten in dit
bedrijf (en nog vele andere bedrijven) is de gemeente
Krimpenerwaard Fairtrade gemeente geworden.
Onze fairtrade gemeente heeft een website.
www.fairtradegemeentekrimpenerwaard.nl
Kerkverkoop.
Bij verschillende kerken wordt de Wereldwinkel in de gelegenheid gesteld, na de dienst producten te koop aan te bieden. Wij presenteren dan een klein deel van onze artikelen.
De bezoekers krijgen zo een indruk wat er zoal in de winkel
te koop is.
Wij zijn blij dat ons deze gelegenheid wordt geboden.
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Mooi mens.
In de Wereldwinkel staat op de toonbank een standaard met “Mooi mens” wenskaartjes. De kaartjes hebben een bijzondere boodschap met een persoonlijke
touch. Aan ieder kaartje hangt een klein bedeltje,waardoor het kaartje heel apart
wordt. Op de kaartjes is ook ruimte om zelf iets te schrijven.

AVG.
Ook de vereniging Levenskans Voor Allen heeft te maken met de Algemene verordening gegevensbescherming.(AVG). Ons privacy beleid is als volgt vastgelegd: (hier de belangrijkste onderdelen)
Wij hebben van u de volgende gegevens
Naam, adres, woonplaats en indien door u beschikbaar gesteld uw mailadres.
Naast de contributiefacturen worden de betalingen van de contributie vastgelegd.
Toestemming
Door het aanmelden als lid verstrekt het lid zelf de benodigde gegevens en verleent daarmee toestemming voor gebruik binnen de organisatie.
Inzicht in en wijziging van gegevensopslag
Het bestuur heeft inzage in alle persoons- en verenigingsgegevens van de leden.
Toestemming om gegevens te wijzigen verleent het lid door een bericht te sturen naar het secretariaat.
Wijziging van alle gegevens is voorbehouden aan de secretaris en de penningmeester. Wijzigingen worden doorgevoerd op verzoek van het lid.
Gegevens beschikbaar stellen aan derden
Degenen die toegang hebben tot het gegevensbestand, evenals
degenen die rechten hebben tot wijziging van de gegevens, moetende privacyregels in acht nemen. Het is niet toegestaan gegevens of
delen ervan te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze
beschikbaar zijn gesteld. Het verstrekken van gegevens aan derden, voor welke reden dan ook, is niet toegestaan. Zo zal er bij verzending van informatie per mail naar de leden altijd de e-mail gegevens van andere leden niet zichtbaar zijn.
De volledige tekst van de AVG kunt u terugvinden op de website: www.wereldwinkelhaastrecht.nl

Onze plaatselijke sponsors

Heeft u interesse
om hier te adverteren, laat het ons weten.

