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Inhoudsopgave  
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Algemeen 

 

 

 

 

 

 

 

Uitdagingen in 2018 

 

Geplande Fundagen 

Afzeggen na Aanmelding | Reservelijst 
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Vrijwilligers  

Sponsoren 
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Communicatiemiddelen 

Nieuw in 2018 
 

Wet op de Privacy - AVG/GDPR 
In 2018 wordt naleving van de AVG wet strenger aangepakt. FunCare4Kids kan 

deze maatregel alleen maar onderstrepen.  

Tenslotte beheren we privé gevoelige gegevens van de kinderen en vrijwilligers 

in onze databases. FunCare4Kids streeft voortdurend naar transparantie en 

hecht veel waarde aan de privacy. In verband met de verscherpte wetgeving 

omtrent gegevensbescherming hebben we ons Privacy Beleid daarop aangepast.  

 

Onder alle eerste uitingen aan ouders en vrijwilligers wordt het zogenoemde 

Privacy tekstblok geplaatst, waarbij zij ten alle tijden de mogelijkheid krijgen zich 

definitief uit te schrijven. In het privacy beleid wordt omschreven wat er met alle 

gegevens wordt gedaan, waar deze worden opslagen en wie er mee werken. Ook 

is er een privacy officer met emailadres waar men wanneer nodig contact mee 

kan opnemen.  

 

Bij registratie van nieuwe kinderen wordt toestemming gevraagd zodat hun 

gegevens kunnen worden gebruikt voor de doeleinden van de Stichting 

(voornamelijk voor het contact rondom Fundagen). Bij aanmelden voor Fundagen 

wordt iedere Fundag opnieuw specifiek toestemming gevraagd voor het gebruik 

van hun gegevens alsmede toestemming voor fotografie of filmen van hun kind 

gevraagd.  

 

Nieuw in 2018 is dat mede door deze wet, een aantal ouders heeft laten weten 

geen toestemming te geven voor fotografie of film van hun kind. 

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Vrijwilligers 

https://www.funcare4kids.nl/wp-content/uploads/2019/01/Privacy-beleid-FC4K-def.pdf
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Nieuw logo | Nieuwe site 

 

Fundagen in 2018 

 

 
  

https://www.inzet-advies.nl/
http://www.funcare4kids.nl/
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Toelichting per dag 
 
 

 
 
27 Januari – Winter Wonder Fundag (6-12 jaar) 

 

 

24 Maart – Ridders & Jonkvrouwen Fundag (6–9 jaar) 
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24 Juni – Water Fundag (13-16 jaar) 

 

 

27 Juli – Metamorfose Fundag (12-13 jaar) 
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3 augustus – Zoo Camp (8-9 jaar) 

 

10 Augustus – Zoo Camp (10-11 jaar) 

 

22 September – Survival Fundag (6 –16 jaar) 

 

24 November -  Muziek Fundag (6-16 jaar)           
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Schenking vanuit Fonds 1818 door het WMO Adviescentrum. Het Centrum 

voor Jeugd en Gezin Noordwijkerhout  

 

15 december – IJspret Fundag 

 

Vooruitblik 2019 



FUNverslag 2018 | pagina  11/12 

Wat ging goed? 
 

 

Wat kan beter? 
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Aanbevelingen en realisatie aanbevelingen voor 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


