AGENDA:
Donderdag 7 juni Streetrace MTB
Dinsdag 19 juni Clubtocht MTB (datum o.v.b.)
Donderdag 12 juli Tijdrit (Racefiets)

Nieuwsbrief nr. 4 -2018

DAUWTRAPPEN
Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, alweer de 3e clubtocht dit jaar. Nu in de vorm van dauwtrappen. Om 6.00 uur
’s ochtends was het een drukte van belang op de Brink, er stonden 30 MTB-ers te trappelen om er een mooie
ochtend van te maken. Bianca Kuik en Albert Luten hadden de touwtjes in handen en stuurden beide groepen door
het mooie gebied rond Havelte. Nadat beide groepen de helft van de geplande route hadden gefietst was het tijd
voor pauze. Bij de schaapskooi stond een heerlijk ontbijt op ons te wachten. Jan en Betsy Mulder hadden al uren in
de keuken gestaan om dit voor elkaar te krijgen. Het ontbrak dan ook aan niets, koffie, thee, fruit, suikerbrood en
een heel assortiment aan Sandwiches. Jan en Betsy bedankt voor de zeer goede verzorging. Na deze uitgebreide
stop werd de route voortgezet. Albert en Bianca bedankt voor wederom een mooie clubtocht. Al met al was het een
zeer gezellige ochtend. Het ontbijt werd aangeboden door Henk Slager en Jan Mulder, heren bedankt!

__________________
INPUT
INTRODUCÉ
Wanneer
je mededelingen,
nieuwtjes,
tips,collega,
foto’s o.i.d.
hebt of
dan
graag mailen
naar:
Wanneer je het
leuk vindt
om een vriend,
vriendin,agenda
familielid,
buurman
buurvrouw
kennis
te laten maken
wtcruinen@gmail.com
met de fietssport zijn deze personen van harte
welkom om een aantal trainingen mee te fietsen. Bij deze neem
gerust iemand mee voor een kennismaking met onze club !
WIJZIGINGEN
AVG
Wanneer
er iets verandert m.b.t. adres of email. Dan graag doorgeven. Dan blijf je de nieuwsbrieven, en mailtjes
De
nieuwe
ontvangen. wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) gaat 25 mei a.s. in. Dit kan niemand zijn
ontgaan in de media is er al veel over gesproken. Voor een kleine sportvereniging zal het minder impact hebben dan
een grotere organisatie maar niet minder belangrijk en wel verplicht. Om het allemaal goed te regelen zijn alle
ite Site: www.wtcruinen.nl
stappen doorlopen om een AVG aan te vragen. In de AVG verklaring staat dat we zelf verklaren alle stappen te
: www.wtcruinen.nl
hebben genomen om te voldoen aan de nieuwe wet. Kortom hierin staat wat we hebben gedaan om de
privacybescherming te waarborgen.
Overige concrete acties die we hebben uitgevoerd: Een ieder bestuurslid heeft een geheimhoudingsverklaring
ondertekend, de Privacy Policy is opgesteld, deze is te lezen op de WTC site tab “contact”. Er is een
verwerkingenregister t.b.v. registerwet opgesteld, hierin staat precies vermeld wie persoonsgegevens verwerkt.
WTC heeft een verwerkingsovereenkomst met de NTFU, door deze overeenkomst te ondertekenen gaan we
akkoord dat de NTFU onze persoonsgegevens mag gebruiken t.b.v. inschrijving leden.
STREETRACE
Donderdag 7 juni is de 2e Streetrace, de voorbereidingen zijn in volle gang, de inschrijving is geopend! Dit kan via de
inschrijflink op de WTC site.
______________________________________________________________________________________________
INPUT
Wanneer je mededelingen, nieuwtjes, agenda tips, foto’s o.i.d. hebt dan graag mailen naar: wtcruinen@gmail.com
WIJZIGINGEN
Wanneer er iets verandert m.b.t. adres of email. Dan graag doorgeven. Dan blijf je de nieuwsbrieven en mailtjes ontvangen.

