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Beste leden,
Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen betreffende plannen, gebeurtenissen en
activiteiten van afgelopen jaar en wat nog te gebeuren staat binnen NMW.
AVG.
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit is
een nieuwe EU-verordening die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegeven. In het
verleden heeft u zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief en /of hebben wij uw contactgegevens
ontvangen om u d.m.v. nieuwsbrieven op de hoogte te houden van NMW. We zouden dit graag willen
blijven doen. Aangezien wij in het bezit zijn van uw contactgegevens (voornaam, achternaam, adres,
telefoon en mailadres) en deze opgenomen hebben in ons mailingssysteem zijn wij in het kader van
de nieuwe privacywetgeving (AVG) verplicht u te wijzen op de mogelijkheid dat wanneer u geen
nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen u zich eenvoudig uit kunt schrijven door een mail te
sturen naar Hans Jaegers mailadres jaege102@planet.nl
Uw gegevens worden vervolgens uit ons systeem gewist. Als u onze nieuwsbrieven wilt blijven
ontvangen hoeft u geen actie te ondernemen. Wij zullen net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan
zoals we dit altijd hebben gedaan en uw gegevens uitsluitend gebruiken om u op de hoogte te hoeden
van waar we mee bezig zijn (in de vorm van nieuwsbrieven, aankondigingen, uitnodigingen). Uw
gegevens worden nooit met derden gedeeld.
Jaarlijkse Algemene ledenvergadering (JALV).
De jaarlijkse algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 19 maart 2018.
Zie bijlage JALV.
Opvolging secretariaat.
Maart 2019 hebben wij, Hans en Joke, 6 jaar het secretariaat gedaan. Wij hebben er bewust voor
gekozen het samen te doen maar dat hoeft natuurlijk niet.
Wij stellen ons niet herkiesbaar daarom zijn we nu al vast op zoek naar een opvolger.
Wie wil het secretariaat van ons overnemen en zo ook een tijdje (termijn van 3 jaar) meehelpen
Natuur en Milieu Wijchen te besturen.
Wij zien graag uw aanmelding tegemoet. Namens NMW. alvast bedankt.
Graag aanmelden bij Hans 0655078940.

Site NMW.
Jan, onze penningmeester houdt onze website up to date waarbij het reilen en zeilen van de
vereniging kenbaar wordt gemaakt. Ook zijn er een aantal links aangebracht naar bijvoorbeeld de
Gelderse werkdag en NLdoet dag. Om op de hoogte te blijven kun je gebruik maken van onze website
Natuur en Milieu Wijchen: www.natuurenmilieuwijchen.nl
De vlindertuin.
NMW heeft besloten de ontwikkelingen in Oosterpark Wijchen te ondersteunen door een financiële en
uitvoerende bijdrage te leveren voor de aanleg van een vlindertuin op het waterbassin. De kosten zijn
begroot op € 3.200,--. Er is een toezegging van € 1.300 subsidie van de Provincie Gelderland, € 800,-van de Rabobank en € 250,-- van Vraag & Aanbod. De rest zal worden aangevuld door NMW.
De beste tijd om in te zaaien is mei. Alles is klaar om het uit te voeren. De afgegraven toplaag is
gebruikt voor het aanleggen van een ijsvogelwand.
De Markten.
Paardenmarkt 2018
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De Paardenmarkt valt dit jaar op zaterdag 13 oktober. Wij willen daarbij weer aanwezig zijn. Bij deze
alvast de oproep voor ‘kraamhulp’. Wie wil met anderen een korte tijd in de kraam assisteren? Hoe
meer mensen helpen des te korter de tijd is voor iedereen.
De markt is van 9.30 tot 13.00 uur.
Graag aanmelden bij Joke 6841890.
Landelijke natuurwerkdag van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).
Deze zal ook dit jaar weer gehouden worden op de eerste zaterdag van november (3 november).
Wij wensen u deze zomer een mooie natuurbeleving toe,
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