
   

 

.  

 

 VERENIGING OUD GOUD  
 

Mei 2018   
 

  

 

In deze Nieuwsbrief 

 Vereniging Oud Goud en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 REMINDER  Workshop Genealogie voor alle leden van Oud Goud 

 Afscheidscollege prof. Dr. Marieke Schuurmans 

 De blog van Henk Penseel 

 Agenda 
 
 

Vereniging Oud Goud en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Vanaf 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook voor onze 
vereniging in werking. Vanaf die datum moeten we als vereniging en bestuur aan een aantal 
regels voldoen.  
Één daarvan is een privacyverklaring opstellen voor de leden van de vereniging en bekend 
maken aan de leden. 
Hieronder is deze te lezen. De verklaring geldt vanaf 25 mei en wordt officieel - eventueel met 
wijzigingen binnen de kaders van de verordening - vastgesteld tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 9 november 2018. 
Daarnaast zal er ook gekeken worden of de VOG voldoet aan alle eisen die er in de AVG 
gesteld worden. Mogelijk zullen er werkwijzen aangepast gaan worden. We doen dit onder 
andere in samenwerking met de hogeschool. 
 
Namens het bestuur, 
Francis Staatsen 
 
 

PRIVACYVERKLARING VERENIGING OUD GOUD HU (VOG) 

Privacyverklaring 

De door u verstrekte gegevens zijn veilig bij het secretariaat. Alleen voor het 
beantwoorden/verlenen van uw vraag, verzoek of dienst zullen wij uw gegevens gebruiken. 

De VOG vindt de bescherming van uw (online) privacy belangrijk en wil ervoor zorgen dat uw 
persoonlijke gegevens worden beschermd. Wij nemen alle redelijke (en wettelijk verplichte) 
voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Toegang tot uw persoonlijke 
informatie is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is 
alleen toegestaan aan onze eigen leden/medewerkers of medewerkers van door de 
Vereniging Oud Goud ingeschakelde en gecontracteerde derden en alleen op een 'need-to-

 



know' basis. De gegevensverwerking bij de VOG is in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens 

Als u een contact- of aanmeldformulier invult (ook via de website) of ons een e-mail stuurt, 
dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dit naar de aard van het 
formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling 
daarvan.  

De VOG slaat de gegevens die u met ons deelt op in een beveiligde omgeving. U heeft het 
recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik 
te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. 

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonlijke 
gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen. 

Op de website van de VOG kunnen weblinks voorkomen naar andere websites. Hoewel deze 
websites met zorg zijn/worden geselecteerd, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de 
omgang van uw gegevens door die websites (organisaties). 

 
15 mei 2018 
 
Het dagelijks bestuur: 
Francis Staatsen, voorzitter 
Frans Gielen, penningmeester 
Simone Bogaers, secretaris 
 
 

REMINDER   Workshop Genealogie voor alle leden van Oud Goud 
Donderdag 7 juni organiseert de Werkgroep VOG-FG een workshop Genealogie. Deze zal 
gehouden worden in de vergaderruimte op de begane grond van HL7 (Heidelberglaan 7 te 
Utrecht) 
De workshop wordt verzorgd door Eric Stutterheim. 
  
Het globale programma: 
13:30 entree met koffie of thee. 
14:00 - 15:30 de workshop 
15:30 - 16:30 afsluiting met drankje en hapje 
  
In deze presentatie wordt kort ingegaan op de mogelijke bronnen die je voor het 
stamboomonderzoek kunt gebruiken en de vier hoofdvormen van dit onderzoek. 
  
De keuze van software waarmee je de stamboom kunt gaan bouwen wordt besproken, zowel 
voor de Windows als de Mac omgeving. In beide omgevingen wordt een beperkte 
demonstratie gegeven om te starten met je eigen stamboom. 
  
Tot slot wordt getoond op welke manieren je de ingevoerde gegevens kunt presenteren en 
kunt delen met anderen, inclusief het exporteren van Windows naar de Mac omgeving en 
andersom. 
  
Opgave kan via deze link. Behalve leden van de VOG-FG kunnen ook andere VOG leden 
zich opgeven. 

https://maps.google.com/?q=Heidelberglaan+7&entry=gmail&source=g
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMOdFjMyH9_toVugNANkIh82Qob4eGT5qEoKP2Yhkt3OlBaw/viewform


  
Er zijn aan deze activiteit geen kosten verbonden. 
 
 

Afscheidscollege prof. Dr. Marieke Schuurmans 
Na een periode van ruim 15 jaar neemt prof. dr. Marieke Schuurmans op donderdag 14 juni 
2018 afscheid van Hogeschool Utrecht. 
De HU nodigt u uit om aanwezig te zijn bij haar afscheidscollege als lector Ouderenzorg bij 
het Lectoraat Chronisch Zieken. 

 

 
 
Stilstaan om vooruit te komen 
Over ouderen, over verpleegkunde en over praktijkgericht onderzoek 
De levensverwachting van mensen van vijfenzestig jaar en ouder blijft nog even stijgen, de 
komende jaren komt er nog een maand per jaar bij. Goed nieuws voor iedereen? De 
gezondheidszorg barst uit zijn voegen en de ‘one-size-fits-all-ages’ benadering garandeert 
geen passend antwoord op de vragen van ouderen. Professionals, zoals verpleegkundigen, 
passen zich niet vanzelf aan bij een veranderende vraag. Ruim vijftien jaar geleden kwamen 
lectoraten aan het hbo met de opdracht om praktijkgericht onderzoek, onderwijsinnovatie en 
zorgvernieuwing te realiseren. Het lectoraat Chronisch Zieken was een van de eerste 
Utrechtse lectoraten én daarnaast pionier in het denken over de zorg gericht op het dagelijks 
functioneren van ouderen met meerdere chronische aandoeningen. In haar afscheidsrede 
staat Marieke stil bij 15 jaar ontwikkelingen in de zorg voor ouderen, ontwikkelingen in de 
verpleegkunde en last but not least ontwikkelingen in het praktijkgericht onderzoek. Stilstaan 
om vooruit te komen. Goed nieuws voor iedereen? 

 
Datum: donderdag 14 juni 2018 
Tijd: 15.00 - 17.30 uur (inloop vanaf 14.30 uur) 
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht Science Park 
 
Programma afscheidscollege 
14.30 uur - 15.00 uur: Ontvangst 
15.00 uur - 15.20 uur: Opening door dr. ir. Anton Franken MBA, lid College van Bestuur 
Hogeschool Utrecht/ Dankwoord door dr. Cyrille Krul, directeur Kenniscentrum Gezond en 
Duurzaam Leven 
15.20 uur - 15.45 uur: Afscheidscollege Stilstaan om vooruit te komen door prof. dr. 
Marieke Schuurmans 
15.45 uur - 16.05 uur: Coreferaat door dr. Jet Bussemaker, destijds als minister van OCW 
verantwoordelijk voor de Wetenschapsvisie 2025 en als staatssecretaris van VWS 
verantwoordelijk voor de start van het Nationaal Programma Ouderenzorg 

https://www.hu.nl/Data/Opleidingslocatie/Padualaan%20101%20Utrecht


16.05 uur - 16.10 uur: Dankwoord vanuit het onderwijs door dr. Carolien Sino,Instituut voor 
Verpleegkundige Studies 
16.10 uur - 17.30 uur: Afsluiting en receptie 

 
Om u aan te melden, klik op deze uitnodiging.  
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via openbareles@hu.nl 
 
 

De Blog van Henk Penseel 
Oud Goud-lid Henk Penseel was (onder andere) docent aan de HU en blogt sinds 2010 voor 
Trajectum.  
Ditmaal: Studeren in het buitenland, of de angst voor het onbekende 
 
Meer columns vindt u op: http://www.trajectum.hu.nl/category/columns/ 
 
 

Agenda 

 Donderdag 7 juni 2018, 13:00 – 16:30 uur, workshop Genaelogie, Heidelberglaan 7, 
Utrecht Science Park. 

 Donderdag 14 juni 2018, 15:00 – 17:00 uur, afscheidscollege prof. dr.  Marieke 
Schuurmans, Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht Science Park. 

 Zaterdag 30 juni 2018, Start HOVO Zomer Academie. 

 Vrijdag 9 november 2018 13:30 – 17:30 uur. 
Algemene Ledenvergadering Vereniging Oud Goud. 
 

 

Zie voor meer activiteiten en het laatste nieuws ook de Agenda op de site van Oud Goud 
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