
Jaarvergadering en feestelijke seizoenafsluiting Hart in Actie 5 juli 2018 in de Wester 

Op donderdagavond 5 juli vond de jaarlijkse Ledenvergadering en de feestelijke seizoenafsluiting van Hart in 

Actie plaats. De opkomst van de vergadering was bijzonder goed.  Er waren 47 leden aanwezig en 25 partners.   

Tijdens de vergadering is een aantal  belangrijke besluiten genomen. 

Financiën, contributie en ledenwerving 

Omdat ons ledenbestand steeds ouder en kwetsbaarder wordt, zal zonder nieuwe leden de basis van onze 

vereniging vervallen. Daarom gaat Hart in Actie aan de slag om meer leden te krijgen die bij Hart in Actie willen 

sporten.  

Het afgelopen half jaar is de naamsbekendheid van Hart in Actie verhoogd door publicaties en onze nieuwe 

website. De naam sportvereniging Hart in Actie Mill moet meer aantrekkingskracht krijgen. Het project 

"Gezond leven en meer bewegen ook goed voor u" waarvoor de gemeente Mill en Sint Hubert € 5.000,-- heeft 

toegezegd, zal daarbij een belangrijke impuls kunnen zijn. 

In het najaar zal gestart worden met een wervingsactie waarbij ieder lid die een betalend lid aanbrengt 

bijvoorbeeld een cadeaukaart krijgt. Daarnaast zullen we nagaan hoe we het aantrekkelijker kunnen maken 

voor meer mensen met een chronische aandoening om bij Hart in Actie te gaan sporten. 

Dat zou kunnen door ons minder te concentreren op alleen volleybal en meer aan combinaties van sporten te 

denken, die wel nieuwe leden kunnen aantrekken.  

 

Er zal  ook nog een keer met de stofkam door de begroting van 2019  worden gegaan om na te gaan of er nog 

ergens bezuinigingen kunnen worden gevonden. Daarbij zal gekeken worden of bij aanvang van het 

sportseizoen in de laatste week van augustus 2018 groepen samen te voegen zijn.  

 

Marion Paters nieuw bestuurslid Hart in Actie 

 

Omdat Lotte Albers wegens drukke werkzaamheden en verhuizing naar Nijmegen niet meer in staat was haar 

bestuursverantwoordelijkheden op zich te nemen moest er een nieuw bestuurslid gezocht worden, bij 

voorkeur uit de kring van sportleiders. Lotte werd door het bestuur bedankt voor haar inzet en kreeg een 

daverend applaus van de leden.  

 

Marion Paters heeft zich bereid verklaard om als bestuurslid zitting te nemen in het bestuur. 

 

Marion Paters is al vanaf augustus 1998 sportleider van Hart in Actie. Zij heeft een zeer grote ervaring op het 

gebied van sporten met mensen met een chronische aandoening en een groot netwerk in de gemeente Mill en 

Sint Hubert. Het toetreden van Marion in het bestuur wordt dan ook alom gezien als een stevige versterking 

van het bestuur. 

 

Wijziging Huishoudelijk Reglement 

Omdat ook Vereniging Hart in Actie verplicht is zich aan de privacy wetgeving te houden, is het Huishoudelijk 

Reglement aangevuld met Artikel 9 : Regeling omtrent persoonsgegevens.  



9.1 Door lid te zijn van de vereniging wordt akkoord gegaan met het vastleggen van persoonsgegevens (al 

dan niet geautomatiseerd) bij sportvereniging Hart in Actie ten behoeve van alle administratieve 

handelingen in relatie tot het lidmaatschap. 

9.2 De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk in functie van de administratie van de vereniging, 

zoals verzekering, de communicatie,  contributie afdracht en het ontwikkelen van activiteiten om de 

doelstellingen van de vereniging te kunnen realiseren. 

9.3 Persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt aan derden of aan andere instanties, tenzij door het 

betreffende lid hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. Nadere regels omtrent gegevensbeheer 

zijn vastgelegd in het Privacy Reglement.  

9.4 De leden, sportleiding en donateurs hebben recht op juistheid. Zij kunnen gegevens op verzoek inzien, 

laten wijzigen en/of (laten) verwijderen. 

Bij de button Vereniging is het gehele Huishoudelijke Reglement toegevoegd.  

Privacy Reglement sportvereniging Hart in Actie 

Sportvereniging Hart in Actie Mill verwerkt persoonsgegevens. Denk aan gegevens van leden, vrijwilligers, 

sportleiders en donateurs. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht 

geworden. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit brengt 

ook voor Sportvereniging Hart in Actie Mill nieuwe verplichtingen mee. 

 Bij de button Vereniging is het Privacy Reglement sportvereniging Hart in Actie toegevoegd 

Privacy Statement voor de website 

Onze website www.hartinactiemill.nl wordt beheerd door het bestuur van sportvereniging Hart in Actie 

Mill. Als u deze website bezoekt, kunnen wij gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegev ens die u invult 

bij bijv. een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site etc . In het kader van deze verwerkingen 

waarborgt en respecteert Hart in Actie Mill uw privacy. 

Om onze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw 

voorkeuren, worden mogelijk bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. 

Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’.  

Bij de button Vereniging is het Privacy Statement voor de website sportvereniging Hart in Actie toegevoegd 

 

Gezellige feestavond met leuke optredens en gezellig buurten tot in de late uurtjes 

Na het formele gedeelte van de vergadering met koffie / thee en vlaai  kwam de stemming er echt goed in bij 

het optreden van de dames Keetje en Betje. 



 

 

Er was ook nog een verrassingoptreden van een gelegenheidsduo dat op ludieke wijze een lied van vader 

Abraham ten gehore bracht (Antoon en Thea van Berloo. Antoon sport op de donderdagavond). 



 

 

Onder het genot van hapjes en drankjes werd er spontaan tot diep in de avond gebuurt. We kunnen terugzien 

op een geslaagde jaarvergadering en feestavond 2018. 

Onder de button Foto album is een foto overzicht gegeven van de jaar - en feestvergadering 

 

 


