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Paulus Clerck 1665 

Nieuwsbrief 

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, weer een korte 

terugkoppeling van de  bestuursvergadering van 6 april jl. 
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Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar paulusclerck1665@gmail.com  

In de eerste aankondiging werd als locatie Zr.Ms. Zeeland 

genoemd. Gelukkig voor de marine verloopt het repareren 

van de watermistinstallatie (WMI) van de patrouilleschepen 

zó voorspoedig dat de ZEELAND eerder dan gedacht het WMI-

reparatieprogramma in kan. Helaas voor ons, is de ZEELAND 

daarom niet meer beschikbaar.  

Maar aangezien we bekend staan om onze ‘adapt, improvise, 

overcome’-mentaliteit, is onmiddellijk naar een oplossing 

gezocht, én gevonden. De commandant en bemanning van 

Zr.Ms. Johan de Witt ontvangen ons op 2 mei graag aan 

boord. Het programma staat in de uitnodiging.  

Graag aanmelden via paulusclerck1665@gmail.com en neemt 

u uw Paulus Clerck 1665 naamkaartje en keycord mee?  

Algemene ledenvergadering / reünie 2 mei  

Ledenaantal  

Het ledenaantal groeit gestaag, ook onder de elders actieven. Mocht u een ’taris’ (actief, 

post-actief of elders actief) kennen die nog geen lid is, wijs hem/haar graag op ons bestaan.  

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via het emailadres paulusclerck1665@gmail.com  

Wanneer zij zich snel aanmelden kunnen ze op 2 mei meteen meedoen! 

Bedrijfsbezoek 

Zoals het er nu naar uitziet, alles nog in potlood, gaan we begin november met Paulus Clerck 

1665 op bedrijfsbezoek naar Schiphol. Details volgen zodra de projectleider, Sjoerd Hoekstra 

Bonnema, die heeft. Dat zal uiterlijk eind september zijn. Het maximaal aantal deelnemers 

zal gesteld worden op 50. Mogelijk zal er een eigen bijdrage worden gevraagd aan de      

deelnemers. 

Website en Facebook  

De website is in ontwikkeling, er zal nu worden getest met het besloten (members only) deel 

van de website. Bert Venema heeft een besloten Facebookgroep voor Paulus Clerck 1665 aan-

gemaakt. In de Facebookgroep worden alleen leden toegelaten. Bert is de beheerder van de 

pagina. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Per 25 mei 2018 wordt de AVG van kracht. Ilona Kastelic heeft inmiddels een gedragscode 

privacy opgesteld voor Paulus Clerck 1665. Voornamelijk voor bedrijfsbezoeken of toegangs-

controle Nieuwe Haven zullen wij gegevens van onze leden moeten verstrekken aan derden. 

Als wij gegevens verstrekken moeten wij dit duidelijk maken aan onze leden en met de derde 

partij vooraf afspreken hoe met deze gegevens om te gaan, welke bewaartermijn redelijk is 

en dergelijke. Het bestuur zal m.b.t. de AVG een logboek opstellen en bijhouden. 

Officiersdas LD 

Helaas heeft het eerste proefmodel de toets der kritiek niet doorstaan. De fabrikant kon niet 

de juiste kleur blauw en zilver leveren. Dit project loopt dus nog wel even. 

Tot zover deze keer, het bestuur Paulus Clerck 1665 hoopt u op 2 mei in groten getale te  

ontmoeten. 
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