NIEUWSBRIEF
MFA
Zoals eerder aangegeven bij bijeenkomsten begin van het seizoen en op de ALV zijn wij op
dit moment in gesprek met de gemeente over MFA. MFA (Multi Functionele Accommodatie)
is de buiten accommodatie (velden en kantine) van RHV.
MFA is ongeveer 10 jaar geleden ontstaan als gevolg dat EMM een ruimte zocht en het oude
clubhuis van RHV op instorten stond. De gemeente heeft het gebouw casco neergezet en met
behulp van sponsors en vrijwilligers van o.a. RHV is het gebouw ingericht. Er zouden drie
gebruikers zijn RHV, EMM en Humanitas. Helaas kreeg Humanitas geen toestemming om
hier een kinderopvang te beginnen door dat het te dicht aan de spoorlijn lag. Hiermee viel de
grootste gebruiker (75%) van MFA gelijk weg. Het beheer van MFA werd ondergebracht in
een stichting waar EMM , RHV en een onafhankelijke voorzitter in deelnamen.
In de loop van de jaren zijn er verschillende gesprekken geweest met de gemeente om te
bekijken of er een betere bezettingsgraad kon worden gerealiseerd. Naast EMM en RHV
gebruiken de Bounties en de Vrije coureur ook deze ruimte. Door het wegvallen van EMM
en de Vrije coureur is er een nieuwe situatie ontstaan. Met ingang van 1 mei 2018 is stichting
opgeheven en heeft de gemeente het beheer overgenomen.
De gemeente is in gesprek getreden met een vereniging die het gebouw mogelijk gaat
gebruiken, na een verbouwing, en gaat beheren. De plannen waren al in een ver stadium
voordat wij hiermee werden geconfronteerd. De gemeente heeft het plan aan ons uitgelegd.
Dit heeft voor RHV tot gevolg dat wij gebruiken mogen blijven maken van de velden en 2
kleedkamers, maar dat er geen kantine/clubhuis meer is voor RHV waardoor er hier geen
activiteiten meer georganiseerd kunnen worden en dat wij de inkomsten vanuit de bar
verliezen. Uiteraard hebben wij hier bezwaar tegen gemaakt, maar hebben het gevoel dat alles
al is beklonken en dat er niets gedaan wordt met onze voorstellen of bezwaren. Wij hebben
het gevoel dat RHV opzij wordt geschoven en alles wat wij voorstellen gelijk als niet
uitvoerbaar wordt bestempeld. Bovendien wordt ons min of meer verweten dat wij de oorzaak
zijn van het feit dat de kosten van MFA hoger zijn dan de opbrengsten. In onze ogen heeft de
gemeente ruim 10 jaar lang te weinig tot niets ondernomen om tot een structurele oplossing te
komen. De gemeente ontkent dit.
Wij hebben ons ongenoegen in een brief aan de gemeente, wethouder van sport en fractie
partijen kenbaar gemaakt en daarbij aangegeven wat wij als RHV minimaal nodig hebben om
de buitencompetitie en voor verenigingsleven draaiende te houden. Zij hebben dit ter
kennisgeving aangenomen.

Op dit moment kunnen wij niet meer doen dan via allerlei kanalen te communiceren met de
gemeente om ervoor te zorgen dat wij zo optimaal mogelijk gebruik kunnen blijven maken
van MFA.
Wij hebben van de gemeente in eerste instantie te horen gekregen dat wij niets naar buiten
mochten brengen hierover. Maar inmiddels worden aan het bestuur allerlei vragen gesteld
waaruit blijkt dat er bij meer mensen het e.e.a. bekend is. Daarom willen we je d.m.v. deze
brief van de ontwikkelingen aangaande MFA op de hoogte brengen.

AVG
Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Die stelt dat
kinderen tot 16 jaar niet zelf mogen aangeven of zij met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen
een platform. En dit geldt dus ook voor de persoonlijke instellingen van kinderen onder 16 in de app.

De drie meest voorkomende gevallen zijn:
1. Mijn kind heeft geen eigen telefoon. Hoe kan ik de gegevens wijzigen?
Wij raden je het volgende aan te doen:
o
o
o

Neem contact op met de vereniging en geef jouw e-mailadres door. De vereniging zal
dit mailadres toevoegen als primair e-mailadres en bij ouder/ verzorger 1.
Download de app en maak een account aan door je e-mailadres te registreren.
Log vervolgens in en ga naar menu Instellingen -> Mijn kinderen.

Je kan nu alles van je kind zien en beheren maar ook gewoon (mocht je zelf nog spelen) je
eigen informatie beheren.
2. Mijn kind heeft een eigen telefoon, maar ik wil de gegevens beheren. Hoe doe ik dat?
Wij raden je het volgende aan te doen:
o

o
o
o

Neem contact op met de vereniging en geef jouw e-mailadres door. De vereniging zal
dit mailadres toevoegen bij E-mail ouder/ verzorger 1. Het e-mailadres van je kind is
het primaire adres.
Download de app en maak een account aan door je e-mailadres te registreren.
Als ouder log je nu in als toeschouwer en volg je jouw kind via favorieten
Ga naar menu Instellingen --> Mijn Kinderen

Je kind kan nu zelf alle informatie zien, maar jij kan zijn/ haar gegevens beheren.

3. Mijn kind is 16 en beheert (voortaan) zelf zijn gegevens. Moet ik hiervoor iets
instellen?
Als ouder hoef je niets te doen.
o
o

Het e-mailadres van je kind is bekend bij de club en daarmee kan hij/ zij inloggen in
de app.
Als ouder kan je als toeschouwer gebruik maken van de app en je kind volgen via
favorieten.

Je kind kan nu alles zien en zelf zijn/ haar gegevens beheren.

In verband met AVG verzoeken wij indien er bezwaar is om een foto van u of uw kind te
publiceren voor bijvoorbeeld weekblad of website van RHV, dit kenbaar te maken aan het
bestuur. Indien wij geen bezwaar voor 1 januari 2019 ontvangen gaan wij ervan uit dat u ons
hiervoor toestemming heeft verleend.

