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Nieuwe regeling databescherming
Over een jaar, op 25 mei ’18, wordt de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van kracht.
Je organisatie zendt wellicht ook berichten en mails naar (potentiële) leden of
gebruikers van haar aanbod. Waar ze een databank van persoonsgegevens voor
gebruikt die door de jaren heen verzameld is. Het gebruik van dergelijke gegevens
valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR:
General Data Protection Regulation). Die verordening trad formeel op 24 mei ‘16 in
werking, maar met een overgangsperiode van 2 jaar.
Iedereen heeft dus nog tot 24 mei ‘18 de tijd om zich aan de wetgeving aan te
passen.
Geen reden voor ongerustheid dus.

scwitch zorgt voor de nodige ondersteuning, met informatie, een
stroomschema, stappenplan, modeldocumenten en begeleiding.
Dat aanbodpakket krijgt tegen september vorm. Op onze website vind je al
een v&a met basisinformatie.

Begeleiding op maat: scwitch-pakketten
scwitch werkte met enkele gerenommeerde experten,
begeleidingspakketten uit voor leidinggevenden, bestuurders en teams.
Elk pakket omvat een diepgaand screeningsgesprek dat wordt afgesloten met
algemene conclusies waar je al mee aan de slag kunt. Nadien kun je kiezen voor

een meer verfijnde analyse met een aantal concrete werkpunten, voorstellen en
richtlijnen. Wie dat wenst, kan verdere (begeleidings)trajecten afspreken met de
experten.
Meer info over de pakketten goed bestuur, financieel beleid, communicatie en
ondersteuning leidinggevenden vind je hier. De pakketten zijn ook interessant voor
teamtweedaagsen of interne beleidsmomenten.

30 augustus organiseert scwitch een inspiratiesessie ondersteuning
leidinggevenden.
Een frisse start voor het najaar, begeleid door Lieve Van Hoofstadt en Koen
Vandyck, onze twee experten van het pakket ondersteuning leidinggevenden.
Meer info half juni op onze site en sociale media.

Wijziging VZW-wetgeving: mist trekt op
De VZW blijft als rechtspersoon overeind, als vereniging zonder winstuitkering,
zoveel was al duidelijk. Nu blijkt ook dat ze wellicht een of meer belangeloze doelen
moet blijven hebben. Bovendien zal een organisatie die met vrijwilligers wil (blijven)
werken, zich wellicht ook na de hervorming aan de regel van bijkomstigheid van
economische activiteiten moeten houden. En de VSO houdt in een of andere vorm
mogelijk toch stand.
Je leest er meer over in een nota van de Verenigde Verenigingen die de huidige
stand van zaken in de besprekingen opmaakt. Alles nog onder voorbehoud dus.

Online betaalsysteem &
WebTalk 15 juni
Zoektocht naar een eenvoudig beheersbare website, gekoppeld aan een
degelijk registratie- en betaalsysteem
scwitch vond een betaalbaar, transparant en praktisch online betaalsysteem voor
lidgelden, activiteiten, giften, diensten, producten en vormingen. Meer dan 100
duidelijk sterk geïnteresseerde organisaties waren op 28 april present op de
voorstelling ervan door scwitch en partner-betaalprovider Mollie.
Niet verwonderlijk. Elke socioculturele organisatie kan er immers zonder drempel,
zonder vaste kosten en aan lage tarieven per verrichting gebruik van maken.

Bekijk de tarieven en vraag-en-antwoorden hier.
Vragen of interesse? Contacteer ons gerust.

Nog geen idee hoe je het online betaalsysteem koppelt aan je huidige of
toekomstige website?
Daarvoor is er onze WebTalk van 15 juni, in samenwerking met Muntpunt. Heel wat
organisaties zoeken een aantrekkelijke maar eenvoudig beheersbare website. Als
uitgangsbord van je organisatie maar evengoed als verlengstuk van een
handig registratie- en betaalsysteem. Wil je je website aan een registratie- of
beheerssysteem koppelen? Of heb je een nieuwe website of crm nodig? Hoe koppel
je het scwitch-online-betaalsysteem daar dan aan?

Scwitch spit de behoeften en mogelijkheden uit. In een eerste WebTalk,
op 15 juni van 13 tot 15u in Muntpunt Brussel. Meer info vind je hier.

30.000 wordt de nieuwe drempel voor openbare
aanbestedingen
Nu het langverwachte besluit inzake overheidsopdrachten gepubliceerd
is, kan de nieuwe wetgeving eindelijk in werking treden.
Vanaf 30 juni is er een behoorlijke versoepeling voor organisaties die onder die
wetgeving vallen: voor opdrachten tot 30.000 in plaats van 8500 euro kunnen ze dan
met ‘aanvaarde factuur’ werken. Meerdere offertes vragen is niet meer wettelijk
verplicht, al blijft het aangeraden een ‘marktraadpleging’ te doen. Maar die is onder
de nieuwe drempel niet langer aan vormvereisten onderworpen.

scwitch past tegen eind juni alle informatie, instrumenten
en modeldocumenten op de website aan.

Veranderen van sociaal secretariaat? Zeg je contract op tegen 30 juni
Maakt je organisatie nog geen gebruik van het Sociare-scwitch-aanbod inzake
loonsverwerking in samenwerking met Acerta, SD Worx en ADMB? Zeg dan alvast
het contract met je huidig sociaal secretariaat op, tegen 30 juni.
Meer info, een model van opzeggingsbrief en de rekentool waarmee je je huidige
beheerskosten kunt vergelijken met ons aanbod, vind je hier.
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