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Facebook.
Op 22 maart gaven we het bericht door, dat de pagina’s van Stichting Matthias

op een privé Facebookpagina, gestopt was.

Stichting Matthias zit heden nu zelf op Facebook, dus niet binnen een privé

Facebook pagina. Het adres is:  https://www.facebook.com/Stichtingmatthias We

zijn blij dat dit gelukt is. De inhoud van de pagina zal nog verder opgebouwd

worden.

Nieuwsbrief verschillend.
Daar we toch weer bezig zijn met de website, hebben we de pagina van de

website voor de algemene voorwaarde/registratie email aangepast. Het is nu

mogelijk via het registratieformulier op twee verschillende nieuwsbrieven van

de Stichting Matthias te registreren.

De ene nieuwsbrief is de gewone nieuwsbrief van Stichting Matthias. Hier

wordt alleen je voornaam, achternaam en emailadres gevraagd. De andere

vragen kan je leeg laten. Wordt namelijk niet meegenomen.

De ander nieuwsbrief is voor de Grote Clubactie. Daar wordt je voornaam,

achternaam emailadres, adres, postcode en woonplaats gevraagd. Deze moet

geheel dus ingevuld worden.

Het is wel van belang de lijst te kiezen waar je op registreert. Als je nieuw bent,

dan krijg je een email op je opgegeven emailadres om je keuzen te bevestigen.

Je kan je altijd weer uitschrijven met de Unsubscribe aanduiding op het

formulier. De unsubscribe staan ook onderaan iedere nieuwsbrief.

Zoals je waarschijnlijk weet, zit er heel veel werk in voor het bestuur om alles

zo goed mogelijk en eenduidig de zaken te maken en voorlichten. Dit betreft

ook de algemene voorwaarde en het privacybeleid van de stichting.

Dit kan je doe op de e mailregistratie op onze website. https://www.stichting-

matthias.nl/mc4wp-form-preview/ 

Alvarum.
Stichting Matthias staat al lang ingeschreven bij Alvarum. In 2012 heeft één

persoon mee gedaan met de Helden Loop. Dit heeft toen ruim €600,00

opgeleverd, waar we dus dankbaar mee waren. Heldenloop is niet meer te

vinden op hun site.

Er zijn ook in 2018 evenementen waar je kan lopen voor geld. Onder andere de 

Dam tot Damloop op 22 en 23 september. Helaas is de inschrijving niet meer

mogelijk. Wij willen kijken of er animo is voor 2019. Geef dit dan z.s.m. aan ons

op via fondswerver@stichting-matthias.nl Dan kunnen wij een en ander gaan

organiseren

Misschien heb je interesse in een andere actie/evenementen?  Laat het ons
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weten wat je kan betekenen voor de stichting. Alle hulp daarin is welkom.

Herinnering bericht van de secretaris.
Per 25 mei is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)
van kracht.

Klik op de knop hieronder om de bij ons bekende gegevens te
controleren, te wijzigen of je uit te schrijven.
 
In dat kader willen we je vragen om toestemming en je voorkeuren
te bevestigen. Als je de nieuwsbrief wil blijven ontvangen, kun je dat
aangeven door op onderstaande knop te klikken en je voorkeuren
aan te geven. Als je dat niet doet ontvang je geen nieuwsbriefmail
van ons, zullen we je uitschrijven en binnen 4 weken permanent je
gegevens verwijderen.

Wim Planting
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