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Inhoud: 
• Laatste oproep invullen contributiegegevens 2018 
• Informatie over de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 
• Aanmelden Landelijke Preventiedag Technische Groothandel  
• WTG Corporate Brochure 2018 
• En verder … 

 
*** 

 
Laatste oproep invullen contributiegegevens 2018 
Inmiddels zijn de contributiefacturen naar de leden gestuurd die de loonsomgegevens hebben 
ingevuld. De leden die de gegevens thans nog steeds niet hebben ingevuld, ook niet na diverse 
schriftelijke en telefonische verzoeken (!), hebben hiertoe nog tot uiterlijk 18 april 2018 de tijd.  
Zo niet, dan krijgen zij ambtshalve een factuur opgelegd vermeerderd met 10% administratiekosten.  
 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
Op 25 mei 2018 treedt de AVG in werking en vervangt daarmee de Wet bescherming 
persoonsgegevens. De AVG heeft gevolgen voor zowel uw onderneming als uw medewerkers.  
In onze AVG-workshop van 9 november 2017 hebben wij u hierover al uitgebreid geïnformeerd.  
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u veel nuttige informatie vinden over de 
AVG zoals de interactieve tool 'de AVG-regelhulp' en het AVG-10 stappenplan. U kunt er ook de AVG-
Handleiding downladen. 
 
Aanmelden Landelijke Preventiedag Technische Groothandel  
Op 12 juni 2018 vindt de 6e Landelijke Preventiedag Technische Groothandel plaats te Vianen. 
Lees verdere details op de website van de Arbo Technische Groothandel waar men zich ook kan 
aanmelden.  
 
WTG Corporate Brochure 2018 
WTG heeft haar corporate brochure geheel vernieuwd en u kunt deze als pdf downloaden vanaf onze 
website. Een gedrukt exemplaar is (kosteloos) op te vragen bij het WTG-secretariaat.  WTG spreekt 
haar grote dank uit aan de in de brochure vermelde leden die hun medewerking hebben verleend 
aan de totstandkoming van de brochure! 
 
En verder … 
• WTG Algemene Ledenvergadering op 21 juni 2018 
• Opleiding Preventiemedewerker Technische Groothandel 
• Arbo Nieuwsbrief nr. 1 van 2018. 
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