Nieuwsbrief
OPROEPEN
Op 18 mei 2018 te 23u29 werden BIN-GROT, BIN MANSION en BIN KLEIN GOOREIND opgestart
door de Politie nav een inbraak in een woning langs de Bredabaan te Gooreind. Een speurhond en
het labo kwamen ter plaatse en een verdacht voertuig werd opgemerkt. Het onderzoek wordt
verder gezet door de Politie.
LIDGELDEN EN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Omdat we dus kunnen terugblikken op een heel rustige periode wat BIN-oproepen en inbraken in
woningen betreft, hebben we als Bestuur besloten om dit jaar geen lidgelden te ontvangen en
evenmin een Algemene Ledenvergadering te organiseren. Uiteraard verandert dit niets aan uw
lidmaatschap of verbondenheid met onze BIN Wij blijven ons intussen inzetten om onze 224 leden
optimaal van BIN-nieuws te voorzien!
BIN-NUMMER
Als onze BIN in werking wordt gesteld, verschijnt het telefoonnummer 0477/77.77.75 op uw
scherm. U kan dit nieuwe nummer best opslaan onder de naam BIN GROT zodat u direct ziet als
er een oproep is.
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)
Op 25 mei 2018 krijgen de regels die bepalen hoe u moet omgaan met data en privacy van
anderen, een revolutionaire update.
Enkele hoofdkenmerken van de GDPR:
· Je mag enkel de gegevens van personen verzamelen en gebruiken voor doelen die je vooraf
duidelijk gecommuniceerd hebt
· Je moet de gegevens van personen opslaan op een beschermde drager
· Iedereen die gegevens van zichzelf prijsgeeft, moet op eenvoudige vraag zijn/haar gegevens
kunnen bekijken, laten wijzigen en laten verwijderen
· Je mag persoonsgegevens enkel doorgeven aan anderen als je de uitdrukkelijke toestemming
van de eigenaar hebt
Besluit:
De nieuwe Europese regelgeving rond het beheer van persoonsgegevens zal voor de erkende
BIN’s, die werken volgens de Ministeriële Omzendbrief van 10/12/2010, zoals de onze, weinig
wijzigen. Bijkomende informatie kan je terugvinden via de volgende link:
https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0
WIJZIGINGEN
Als er wijzigingen zijn gebeurd met betrekking tot uw telefoonnummer of adres, verzoeken
wij u dit te melden via mail of persoonlijk aan uw straatverantwoordelijke:
=> Posterijstraat + Kleiput + Dreef: Gerd Elst (gerd@bin-grot.be) en Elly Reyniers
(elly@bin-grot.be)
=> Marialaan: Conny Jacobs (conny@bin-grot.be)
=> Grotstraat: Raymond Vanspauwen (raymond@bin-grot.be)
=> Bredabaan: Georges Michel (georges@bin-grot.be)
=> Wiezelo: Ingrid Sherlock (ingrid@bin-grot.be)
=> Steenbakkerijstraat + Mezennestje: Pierre Speltincx (pierre@bin-grot.be)
Bezoek zeker ook onze website via www.bin-grot.be.
Het bestuur van BIN Grot.

