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Aan de leden van de M-Track Groep Nederland

Van het Bestuur:
Op 25 mei 2018 heeft het bestuur in zijn nieuwe samenstelling vergaderd en zijn de
nieuwe rollen verdeeld:
•
•
•
•
•

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Baancoördinator:
Algemeen:

Fred van Efferen
John Schuurmans
Toine Dusee
Niek de Gier
Henry de Wolf

Henry blijft eveneens de hoofdredacteur van de Contactrail.
John neemt het feitelijk beheer van de website op zich.

Privacyreglement:
Ook de M-Track Groep Nederland ontkomt niet aan het opstellen van een Privacyreglement als gevolg van de nieuwe Algemene Verordening Persoonsgegevens.
Bijgaand treffen jullie een voorlopige versie aan, die ook op de site geplaatst wordt.
Op de eerstvolgende ALV (dus waarschijnlijk pas begin 2019) zullen we deze op de
agenda zetten ter vaststelling door de leden.
Voor het plaatsen van en hebben van een database met informatie die naar personen herleidbaar, moeten deze personen expliciet toestemming hebben gegeven.
Wij willen dit uiterlijk op de ALV van 2019 geregeld hebben.
In korte samenvatting:
We slaan alleen gegevens op die we echt nodig hebben;
Alleen het bestuur heeft toegang tot de volledige database;
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De leden kunnen een ledenlijst voor intern gebruik ontvangen, met daarin
een selectie van de gegevens.
Evenementen:
Uiteraard vindt je het meest actuele overzicht van de evenementen op de website.
Voor meer specifieke informatie moet je soms inloggen.

De volgende evenementen staan voorlopig op de agenda:
29-09-2018
Modelspoor Tilburg
05-10-2018 t/m Treinen bij Stefanna, Delf
07-10-2018
December 2018 Oliebollenrijdag
12-01-2019 t/m Nederlandse Modelspoordagen, Rijswijk
13-01-2019
Mocht je zelf een leuk event weten om aan mee te doen, laat het ons weten.
Zonder vaste agenda zijn we aan het experimenteren om PC-gestuurd rijden onder de
knie te krijgen. Als je daar ook belangstelling voor hebt zien we je graag op een dergelijke rijdag (veelal in Tilburg).

Toegang tot het leden menu:
Bij het secretariaat kun je desgewenst je inlognaam opvragen.
Ben je alleen je wachtwoord vergeten dan kun je dit via de site doen.

John Schuurmans, secr.
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