Ivonne Smit | Leergeld 's-Hertogenbosch
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

St. Leergeld 's-Hertogenbosch <communicatie=leergelddenbosch.nl@mail15.suw15.mcsv.net> namens St.
Leergeld 's-Hertogenbosch <communicatie@leergelddenbosch.nl>
dinsdag 13 maart 2018 12:10
communicatie@leergelddenbosch.nl
Welkom bij Kids Support Benefietconcert

Bekijk in uw browser

Nieuwsbrief voor relaties | maart 2018

Kom ook naar Kids Support Benefietconcert 2018
25 maart 2018, Muzerije, 's-Hertogenbosch
Entree gratis
Meer informatie

Naar verluidt besteedt de Bossche Omroep op zondag, een lokaal blad,
aandacht aan het concert in de editie van 18 maart.
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Met pubquiz het nieuwe jaar in
Stichting Leergeld 's-Hertogenbosch trakteerde de medewerkers op een
nieuwjaarsborrel met heuse pubquiz.
Op 11 januari heette voorzitter Hans van Veen iedereen welkom. Na zijn korte
toespraak bracht Hans, samen met een kleine twintig Leergelders, een toost uit
op het nieuwe jaar.
Toen werden er vier teams gevormd, die met elkaar de strijd aangingen in een
pubquiz. Het team OMANIDO won de quiz en daarmee een gouden medaille!
Na de prijsuitreiking liet iedereen zich de exotische hapjes, bereid door de
Wereldkeuken uit de wijk Boschveld, goed smaken.

21 maart 2018:
verkiezingen gemeenteraad
Op welke partij gaat u stemmen op
21 maart?
In hoeverre besteden politici in uw
gemeente aandacht aan armoede?
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Privacywet
Ook Stichting Leergeld 's-Hertogenbosch moet voldoen aan de AVG
(Algemene verordening gegevensbescherming). Dat is voor een kleine
vrijwilligersorganisatie als de onze geen eenvoudige opgave. Als u ons
kunt helpen bij deze exercitie, of iemand weet die dat zou kunnen, laat u
ons dat dan weten?
Steeds meer gegevens - ook privacygevoelige - worden digitaal opgeslagen,
veelal "in the cloud". Ook Stichting Leergeld 's-Hertogenbosch doet dat. Onze
stichting beschikt bijvoorbeeld over inkomensgegevens van cliënten.

AVG
Bij verwerking en opslag van die gegevens dienen wij vanaf mei 2018 te
voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze
Europese wet staan de rechten beschreven van betrokkenen en de
verplichtingen van degenen die persoonsgegevens verwerken.
Stichting Leergeld ging altijd al heel zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Maar we moeten nu ook beschrijven welke gegevens we verzamelen, hoe en
met welk doel we die opslaan, en wat we doen om te voorkomen dat die in
verkeerde handen komen. Kent u iemand met de benodigde expertise? Advies
is welkom.

Reageren naar bestuur

Financieel jaarverslag 2017 verschenen
Onze penningmeester stelde het financieel overzicht samen over het afgelopen jaar.
Velen van u hebben ons, of beter gezegd: Bossche kinderen in armoede, geholpen
met een donatie. Nogmaals hartelijk dank!
Zonder toestemming maken wij de identiteit van donateurs niet bekend.
Zij staan dus ook niet in de publieksversie van het financiële verslag.
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Lees het Financieel jaarverslag 2017.

Nieuws van Leergeld Nederland
Leergeld bereikt recordaantal kinderen
Leergeld Nederland maakt in kort artikel de balans op over 2017. Lees meer
Handleiding aanpak kinderarmoede verschenen
Leergeld Nederland werkte mee aan de onlangs verschenen Handleiding
aanpak kinderarmoede, bestemd voor gemeenten. De handleiding is een
publicatie van Divosa, de organisatie van leidinggevenden in het sociaal
domein.

LANDELIJK EN REGIONAAL NIEUWS
CBS: langdurige armoede toegenomen
Het CBS heeft bekendgemaakt, dat langdurige armoede in 2016 is
toegenomen. Ruim 292 duizend minderjarige kinderen leefden in 2016 in
een huishouden met een laag inkomen. Voor 117 duizend van hen was dit
het vierde jaar achtereen.
Lees het nieuwsbericht van 17-01-18 met een samenvatting van de
belangrijkste onderzoeksresultaten.
Lees het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018.

Onze nieuwsbrief (2-4x per jaar) gaat over armoede in Nederland in het
algemeen, en armoede onder Bossche kinderen in het bijzonder.
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Ook informeren wij u over nieuws rond de stichting zelf, zoals publicatie
van onze jaarstukken. Met welke relaties wilt u onze nieuwsbrief delen?

Deel deze nieuwsbrief!

Share

Tweet

Forward

Copyright © 2018 Stichting Leergeld 's-Hertogenbosch, All rights reserved.
U ontvangt onze nieuwsbrief als abonnee.
Ons adres:
Stichting Leergeld 's-Hertogenbosch
Kooikersweg 2
's-Hertogenbosch, NB 5223 KA
Netherlands
Add us to your address book
Contact over nieuwsbrief: bestuurslid pr & fondsenwerving
Aanmelden aanvraag voor uw kind
Contact overig: info@leergelddenbosch.nl (kantoor)
Steun ons
uw voorkeuren actualiseren of afmelden

[Paginanummer]

