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Beste (toekomstige) Fivelstadtocht wandelaars,
In deze FIVELNAIS de volgende onderwerpen:
-

Korte toelichting op de oostelijke route van zaterdag 8 September 2018

-

Starttijden, Afstanden en Startprocedure 2018

-

Toelichting Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG)

Op zaterdag 8 september 2018 wordt er vanuit Appingedam de vijfde historisch culturele
wandeltocht georganiseerd in het gebied Fivelingo voor de afstanden 5-15-25 en 40
kilometer. Dit jaar wordt een oostelijke route gelopen in het Fivelingo gebied.
De voorbereidingen van het lustrum voor ons wandelevenement Fivelstadtocht zijn in volle
gang. De route is nagenoeg bekend, de doorkomst dorpen en locaties voor onze rust- en
stempelplaatsen hebben wederom hun enthousiaste deelname getoond en we hebben
inmiddels al 75% van de beschikbare startbewijzen – maximaal 700 – uitgegeven.
Het wandelen zal zich met name concentreren ten zuidoosten van de rijksweg N360 waarbij
we al kronkelend door het landschap – afhankelijk van de te lopen afstand – o.a. de dorpen
Steendam. Schildwolde, Hellum, Siddeburen, Tjuchem, Meedhuizen, Amsweer en Delfzijl
doorkruisen. Vanzelfsprekend zijn er wederom enkele verrassende, spraakmakende en
(on)herkenbare aspecten uit dit Fivelingo gebied te bewonderen waarbij we uiteraard de
grondgedachte van de tocht niet uit het oog verliezen: Fivelstadtocht, het historisch cultureel
wandelevenement van de provincie Groningen.
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Starttijden, Afstanden en Startprocedure 2018
De startlocatie is – in samenwerking met en tegenover
het Museum Stad Appingedam – ook nu weer
Het Oude Raadhuis aan de Wijkstraat 36 in Appingedam.

Om alle looproutes aantrekkelijk en praktisch te kunnen
houden moeten we soms afwijken van de originele
basisafstanden (5-15-25-40 km) zoals die voor de
Fivelstadtocht kunnen worden gelopen.

Voor September 2018 gelden de volgende afstanden:
Route in km
Werkelijke afstand in km
5
5,1
15
14,6
25
24.2
40
38.9

Starttijden
10:00 – 11:00 uur
10:00 – 11:00 uur
09:00 – 10:00 uur
08:00 – 09:00 uur

Voor alle afstanden geldt dat de wandelaars om uiterlijk 17:30 uur binnen moeten zijn.
Inschrijvingen kunnen uitsluitend via internet tot vrijdagavond 7 September 22:00 uur
worden gedaan. Verder is het maximaal aantal deelnemers voor dit jaar op 700 gesteld.

De start-finish procedure 2018 is wederom als volgt:
1) op het startbureau worden de tickets - toegezonden via de mail na de inschrijving bij de start gescand en weten we hoeveel mensen zijn gestart.
DUS JE HOEFT BIJ DE START NIET TE STEMPELEN.
2) vervolgens kan met behulp van de routebeschrijving de afstand gelopen worden.
3) bij de finish wordt hetzelfde ticket als bij de start nogmaals gescand alsmede uw
STARTKAART AFGESTEMPELD waarna men de herinnering ontvangt.
4) op deze manier weten we wie en wanneer veilig de wandeltocht heeft uitgelopen.
Op basis van de te lopen routes en onderstaande verklarende borden is het
deelnemers niet toegestaan tijdens de Fivelstadtocht al dan niet aangelijnde hond(en)
mee te laten lopen.
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG regeling per 25 mei 2018)
AVG verklaring
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Fivelstadtocht , een onderdeel van
SASA Appingedam het AVG-programma heeft doorlopen en dat Fivelstadtocht , een
onderdeel van SASA Appingedam zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals
die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft
Fivelstadtocht , een onderdeel van SASA Appingedam kennis over de materie, die door de
AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet
te voldoen.
Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 24-5-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.
Aldus verklaard door,
Naam vereniging:Wandelevenement Fivelstadtocht; een onderdeel van de Stichting
Activiteiten Stad Appingedam(SASA)
Naam persoon: Rinse J. Froma
Plaats: Appingedam
Datum: 24 Mei 2018
Toelichting:
De AVG komt er vooral op neer dat consumenten toestemming moet worden gevraagd
voordat er wat met hun persoonlijke gegevens wordt gedaan. Die toestemming moeten ze
gemakkelijk kunnen veranderen en intrekken. Bedrijven moeten in protocollen vastleggen
wat er met de gegevens gebeurt en wie inzage heeft in de gegevens.
Wij als organisatie zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid. We bewaren alleen jullie
email adres met als doel om jullie op de hoogte te kunnen blijven houden van de
ontwikkelingen van de Fivelstadtocht. Hoewel Fivelnais ook op onze website te vinden is
heeft een persoonlijke toenadering door het opsturen van de nieuwsbrief onze voorkeur.
Je kunt je overigens eenvoudig uitschrijven voor de nieuwsbrief.
Zowel met het Ticketkantoor - voor jullie inschrijvingen - als La Poste (distributie Fivelnais)
zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.
Vrijwel direct na afloop van ons wandelevenement worden de gegevens nodig voor het
inschrijven vernietigd. Deelnemers voor een volgende editie moeten zich weer opnieuw
aanmelden om mee te kunnen doen. De bewaartermijn is eigenlijk minder dan veertien
werkdagen en heeft uitsluitend te maken met bijvoorbeeld eigendommen die wandelaars
hebben verloren en zij zich hiervoor bij ons melden. Het is dus een controle middel dat de
eventueel verloren voorwerpen zo spoedig mogelijk bij de juiste eigenaar weer terug komen.
Tevens zijn tijdelijke registratie van de persoonlijke gegevens noodzakelijk voor richtlijnen die
voortvloeien uit het opgestelde calamiteitenplan ten behoeve van de Fivelstadtocht. Een
calamiteitenplan is verplicht volgens artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet.
Zie ook de uitgebreide privacy verklaring op onze website:
http://www.fivelstadtocht.nl/attachments/article/94/20180703%20AVG%20Privacy%20beleid
%20FIVELSTADTOCHT.pdf
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Kortom, we zijn bijna klaar om u te ontvangen in het Oude Raadhuis te Appingedam bij deze
5e en een oostelijke route van de FIVELSTADTOCHT.
Facebook en Twitter bij Fivelstadtocht 2018
Wilt u de activiteiten van Fivelstadtocht blijven volgen,
kijk dan op https://www.facebook.com/fivelstadtocht.appingedam
Wilt u via Twitter mooie activiteiten en foto's met ons delen?
Gebruik dan in al uw berichten over Fivelstadtocht: @Fivelstadtocht
Wilt u op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws tijdens de Fivelstadtocht?
Zoek dan op twitter: #FST2018

Natuurlijk zouden we het als organisatie fijn vinden als jullie deze nieuwsbrief willen
doorsturen naar familie, vrienden en bekenden die ook graag wandelen en wellicht zo kennis
kunnen maken met jullie Fivelstadtocht.

Blief der bie!

Fivelstadtocht: het historisch cultureel wandelevenement van de provincie Groningen tijdens het Monumenten Weekend
op de 2e zaterdag van September
info@fivelstadtocht.nl/ www.fivelstadtocht.nl
facebook.com/fivelstadtocht.appingedam twitter.com/# FST 2018
0596 629855 / 0651 858 140
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