
      OPEN CONTACT CLUB KNOKKE 
 

ACTIVITEITENKALENDER  2019 
 

  

Vrijdag 18 januari 2019 

Pieter Van Aerschot, advocaat General Data Protection Regulation:    What’s in a name? 

GDPR, iedereen heeft er de mond van vol. Er circuleert heel wat informatie, er 

verschijnen veel berichten, maar toch is het  voor veel mensen niet duidelijk 

welke gevolgen de GDPR nu effectief heeft voor hen. Eén ding is wel duidelijk: 

op 25 mei 2018 is met de  GDPR (afkorting voor General Data Protection 

Regulation) een nieuw privacytijdperk ingetreden. Elke organisatie moet vanaf 

die datum bewust omspringen met persoonlijke data en particulieren hebben 

sindsdien een regelgevend kader om hun privacyrechten af te dwingen. Mr. 

Pieter Van Aerschot geeft u een kort en praktisch overzicht van deze nieuwe regelgeving. 

 

Vrijdag 15 februari 2019 

Gouverneur Carl Decaluwé                                                          Het ambt van gouverneur 

 

 

 

 

Vrijdag 15 maart 2019 

Filipe Defraye, directeur Spermalie Brugge                          Een blik in de keuken van een hotelschool                                                           

“Hotel- en Toerismeschool Spermalie”  (opericht in 1952) in Brugge is bekend in 
Vlaanderen en Nederland.  Op 4 december 1999 wist gans België dat Spermalie op 
hoogste niveau mocht meespelen voor gasten van over de hele wereld. Spermalie is 
vooral bekend als “kokschool” en “avondschool voor volwassenen”, maar ook de 
afdeling” toerisme” (met eigen reisbureau)  is belangrijk. EUHOFA International 
heeft er voor gezorgd dat Spermalie wereldwijd een begrip is geworden. Tenslotte: 
alles evolueert.  De gastronomie evolueert, de mentaliteit wijzigt snel, de 
onderwijsmethoden worden aangepast maar de waarden die Spermalie hanteert 
sinds haar oprichting blijven behouden: etiquette, stijl, discipline, eerlijkheid en 
gastvrijheid. Daar hameren we elke dag op! 

 

 

 



 

 

 

Noteer ook alvast de datums voor het 2de, 3de en 4de trimester 2019:   

      19 april, 17 mei, 14 juni*,  

      zondag 14 juli – zomerfeest in het Kasteel van Moerkerke 

                                                                              20 september, 18 oktober,  

      15 november en 22 december 

Het volledig jaarprogramma kun je raadplegen op onze website www.opencontactclub-knokke.be 

       

*Uitzonderlijk afwijkende datum: 2de  i.p.v. 3de  vrijdag van de maand    

  

 

 

De vrijdaglezingen en de lunch gaan door in Hof ter Mude, Sluisstraat 77   8300  Knokke-Heist.  

Onthaal tussen 11.30 en 12.00 uur. 

De lezing start stipt om 12.00 uur, gevolgd door het aperitief om 13.00 uur en de lunch om 13.45 uur. 

Uitsluitend inschrijven door storting van  45€ per persoon op KBC rekening BE42 7370 4734 6854 uiterlijk 

tot en met de dinsdag voor de activiteit.  

Voor dringende wijzigingen kunt u contact opnemen met Jeannine Kosynski                                                                                                                                                               

   (050 60 95 06 of 0477 23 43 08) 


