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Nieuwsbrief
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PrivacystatementEvenementen data

● 7 juli, Feria de Amsterdam, Amsterdam

● 8 juli, Barokke wedstrijd, Vledder

● 14 juli, Barokke wedstrijd, Aalsmeer

● 18 aug, Clinic Working Equitation, Lunteren

● 8 en 9 sept, Campeonato centro Europeo del

caballo Español, Massenhoven, België

● 14 t/m 16 sept, Horse Event, EXPO

    Haarlemmermeer

Beste leden,

Hierbij willen we u graag laten weten dat we ons privacy-
beleid hebben bijgewerkt. Eigenlijk verandert er niets
fundamenteels aan de manier waarop we met uw gege-
vens omgaan. Dit doen we altijd al zeer zorgvuldig en dat
blijven we ook zeker doen. Met ons nieuwe beleid hebben
we wel beter op een rijtje gezet welke gegevens we van
u verwerken, én waarom we dat doen.

Meer informatie over ons nieuwe beleid kunt u vinden in
ons privacystatement.

Heeft u geen tijd om dit allemaal door te nemen? Hierbij
sommen we even kort op wat er is veranderd:
Transparant: Vanaf nu staat er op iedere pagina waar wij
uw gegevens vragen of u zich kunt aanmelden precies
beschreven waarom we uw gegevens vragen en wat we
daarmee doen.
AVG: Op 25 mei gaan de nieuwe privacyregels in, ons
nieuwe beleid volgt alle richtlijnen en regels van deze
nieuwe wetgeving.
Rechten: U heeft altijd de mogelijkheid om vragen te
stellen over de gegevens die we van u hebben, deze laten
verwijderen en u kunt zich altijd afmelden.

Door na 24 mei 2018 onze diensten te blijven gebruiken,
bevestigt u akkoord te gaan met onze voorwaarden en het
nieuwe privacybeleid. Heeft u hier nog een vraag over?
Stuur dan een mail aan info@vereninginspaanspaar.nl
We helpen u graag.

Hopelijk zien wij u spoedig weer op onze website.
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www.verenigingspaanspaard.nl

Email: info@verenigingspaanspaard.nl

PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

FACEBOOK en INSTAGRAM

Wist je al dat wij ook een facebook en
Instagram pagina hebben? Alle eerste
nieuwtjes zijn daar te vinden.

Dus LIKE ons op Facebook!
www.facebook.com/vvhspn

www.instagram.com/verenigingspaanspaard

Barokke wedstrijdenClinic Working Equitation

Zaterdag 18 augustus Working Equitation met
Henri Jacobsen in Lunteren op stal Paradiso.

Bij deze steeds populairder wordende sport is het
niet per definitie nodig om hiermee groots aan het
werk te gaan maar vooral om de veelzijdigheid
van je paard en de lol te verhogen. Paarden
worden er behendig van en het is ook goed voor
paarden die tegen spanning aanlopen in de
sport… of gewoon eens wat anders!

Je werkt per koppel en Henri wordt bijgestaan
door Monique Pot. (W.E. - jurylid tm hoogste
niveau en KNHS - jurylid dressuur en instructrice).
Henri heeft in mei deelgenomen aan het WK-
Working Equitation in München als lid van het
Nederlands team en rijdt zijn paard ook in de
SubTop in de Prix Saint George / Inter I , is jurylid
KNHS - dressuur tm ZZLicht en is een ontzettende
toegankelijk en prettig persoon om mee te werken.

Verder ben je gehele dag welkom en blijf je ook
lekker lunchen, de kosten voor deze dag bedragen
40,- per persoon. Wil je je paard even op stal
hebben of op de paddock, dat kan ook (tegen
vergoeding).

Geef je snel op voor deze leuke dag!
info@stalparadiso.nl

Op 8 en 14 juli organiseert de vereniging een
Barokke wedstrijd.

8 juli: Stal de Vledderhoeve
Vledderweg 31, 8381AB Vledder

Inschrijven via startlijsten voor Vledder volgt deze
week.

14 juli: Stal Wennekers
Meester Jac. Takkade 21, 1432CB Aalsmeer

Startlijsten Aalsmeer
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