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Rabobank Clubkas Campagne 2018
Waarschijnlijk hebben jullie al gehoord van de Rabobank Clubkas Campagne. Dit is
een initiatief van Rabobank Peel, Maas en Leudal om het lokale verenigingsleven te
ondersteunen. Ook Jeugdcontactraad Buggenum doet dit jaar wee mee met deze
mooie actie.
 Waarom jouw steun?
Jarenlang is het ons gelukt om met de middelen die we hadden onze activiteiten te
organiseren en bekostigen. Alle economische perikelen raken echter ook een kleine,
lokale stichting als de Jeugdcontactraad. Daarom zijn we blij met deze kans die voor
extra inkomsten kan zorgen.
 Belangrijk?
Voor de Jeugdcontactraad is jouw stem heel belangrijk. Onze doelstelling is immers het
organiseren van betaalbare, laagdrempelige activiteiten voor alle jeugdigen uit
Buggenum en het Haelens Broek. In de toekomst willen wij hieraan vasthouden en daar
kan jouw stem aan bijdragen!
 Hoe werkt het?
Leden van de Rabobank Peel, Maas en Leudal kunnen stemmen uitbrengen op zijn of
haar favoriete vereniging of stichting. Je mag maximaal twee stemmen op dezelfde
vereniging uitbrengen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een
vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of
stichting.
 Hoe kan je stemmen?
Rabobank-leden ontvangen voor de stemperiode een unieke code (per post) waarmee
ze kunnen stemmen. Via de website van de Rabobank kunnen de leden tijdens de
stemperiode hun stem(men) uitbrengen. Ieder Rabobank-lid mag maximaal 5 stemmen
uitbrengen, met een maximum van 2 stemmen per vereniging of stichting van jouw
voorkeur. Jouw stemmen uitbrengen op Jeugdcontactraad Buggenum kan van 8
mei tot en met 23 mei!
Meer informatie en stemmen? Kijk op: https://sites.rabobank.nl/pml/Clubkas/
Alvast hartelijk dank voor jullie steun namens alle kinderen van Buggenum en Haelens
Broek, en het dagelijks bestuur en leden van de Jeugdcontactraad!
STEUN DE JEUGD EN GEEF JOUW STEM(MEN) AAN JEUGDCONTACTRAAD
BUGGENUM!

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat in op 25 mei a.s. Ook verenigingen moeten aan
deze nieuwe Europese privacywetgeving voldoen. De Jeugdcontactraad is hier bijna klaar voor. Binnenkort zal op
onze website een document met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Jeugdcontactraad
Buggenum verschijnen. In het privacybeleid staat onder andere beschreven hoe de Jeugdcontactraad omgaat
met persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten en persoonsgegevens van onze leden. Het is raadzaam
om dit document te bekijken, want wij gaan ervan uit deelnemers aan onze activiteiten en/of hun
ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte zijn van datgene wat in dit document staat beschreven. Mocht je na het lezen
hiervan nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met het secretariaat.
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Zomerkampweekend
Het zomerkamp, dat zou moeten plaatsvinden van 8 juni tot
en met 10 juni, kan helaas niet doorgaan. Het aantal
aanmeldingen is niet voldoende om een goed programma te
kunnen neerzetten. Wij vinden het een moeilijk besluit en
ontzettend jammer, maar gaan vol enthousiasme verder met
de voorbereidingen van onze overige activiteiten. De
deelnemers die zich hebben opgegeven krijgen het
deelnemersgeld zo snel mogelijk terug. Wij beraden ons nog
over hoe om te gaan met de al gemaakte reserveringskosten
van de kamplocatie. Verder zullen wij voor de deelnemers, die
zich reeds schriftelijk hebben opgegeven, een alternatieve
activiteit organiseren op zondag 10 juni. Deze deelnemers
worden hier nog van op de hoogte gesteld.

Thema-avond: jongerentoneelavond
Op vrijdagavond 15 juni (aanvang: 19:30 uur, zaal open:
19:15 uur) brengen de jeugd- en jongerenleden van
toneelvereniging “Het scherm open” uit Heibloem de komedie
“Herrie op het plein” op de planken in gemeenschapshuis “de
Roffert. Dus wil jij een avondje lachen, gieren, brullen? Kom
dan op 15 juni naar “de Roffert”! Deze avond is uitermate
geschikt voor de jeugd en jongeren, maar ook alle andere
geïnteresseerden zijn van harte welkom. Kaartjes zijn te koop
aan de kassa, en kosten slechts € 3,00 voor kinderen tot en
met 14 jaar en € 6,00 voor volwassenen.

Workshops voor dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur hecht veel waarde aan scholing van de leden, professionalisering en veiligheid. Daarom
heeft het dagelijks bestuur onlangs wederom workshops, georganiseerd door Jeugdwerk Limburg, gevolgd ten
behoeve van het opstellen van een beleidsplan en het opstellen van risico-inventarisatie en -evaluatie. Op deze
manier hoopt de Jeugdcontactraad op een veilige en gezonde toekomst!

Lid worden?
Lijkt het je leuk om activiteiten voor de jeugd uit Buggenum en het Haelens Broek samen met andere JCR-leden
te organiseren? Dan zijn wij op zoek naar jou! De Jeugdcontactraad is namelijk altijd op zoek naar nieuwe leden
met frisse ideeën! Lid worden is mogelijk vanaf een leeftijd van 16 jaar. Voor meer informatie, kijk op de JCRwebsite of neem contact op met het secretariaat.

Agenda 2018 (mei t/m september)









vrijdag 11-05-2018 (13:00 uur)
vrijdag 01-06-2018 (19:00 uur)
vrijdag 15-06-2018 (19:30 uur)
open”
vrijdag 06-07-2018 (19:00 uur)
vrijdag 03-08-2018 (19:00 uur)
vrijdag 07-09-2018 (19:00 uur)
zondag 16-09-2018 (n.n.t.b.)
vrijdag 26-10-2018 (vanaf 18:00 uur)

themamiddag: glowgolf
oud papieractie
thema-avond: jongerentoneel “Het scherm
oud papieractie
oud papieractie
oud papieractie
themamiddag (onder voorbehoud)
spokentocht
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