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Komende evenementen

Clubnieuws
Heel belangrijke mededeling wat deelneemt aan de races. Tussen de
op
volgende
pagina. races in kunnen de sportievelingen hun
Het ligt in de bedoeling dat TECB
zich volgend jaar als
club wil inschrijven
voor de “Spa Classic”, een heel weekend oldtimer races te
Spa-Francorchamps.
Net als andere clubs krijgen we dan
een plaats dicht bij de paddock toegewezen waar we mogen parkeren en
zelfs een tentje of zo opzetten. Het zijn
vooral Engelse en Franse clubs die
hier op afkomen, en daar willen we
verandering in brengen. Er is nog geen
datum gekend maar vermoedelijk zal
dat midden mei zijn. Verdere details en
inschrijvingsdatum volgen later. Als
toeschouwer kan je beide dagen bovendien genieten van wat aan oldtimers staat op de parkings en in de
paddock, en dat is even imposant als

hart ophalen op het circuit, dat is echter
geen parade (speeding!), en enkele leden hebben reeds interesse. Dit gebeurd
op eigen risico en volgens de regels van
het circuitrijden (€100 per sessie). De
meer gematigden hebben de beschikking over een bolleke-pijl rit van om en
bij de 85km. Contacteer Peter Raemen. /
Graag maken we jullie warm voor de
komende, steeds onovertroffen Meetjeslandrit van Stien, en de uitnodiging van
de BSOC op hun altijd perfect georganiseerde Herfstrit. Allen daarheen zouden
we zeggen. / Momenteel worden er deftige voorbereidingen getroffen voor de
komende beurs in Kortrijk. Anders dan
vorige jaren, werken we ditmaal eens
themagericht. De Spitfire viert zijn 55
jarig bestaan en dus zal getracht worden
om deze wagen in zoveel mogelijke uitvoeringen onder de spotlights te brengen
op onze clubstand, wat ons ongetwijfeld
terug een pak interesse zal opleveren. /

01 oktober
Meetjeslandrit

15 oktober
Herfstrit

16/17 december
Dreamcar international

Agenda

‘t Meetjesland

Evenementen gekend door de redactie bij het ter perse gaan. Verlopen items
verschijnen niet meer in de agenda. Vet gedrukt = ledenorganisatie of clubdeelname. (TT) = Triumph Trophy-rit !

01 okt : Meetjeslandrit (TT) dr Stien Cocquyt.
15 okt : Herfstrit ism BSOC.
16/17 dec : Dreamcar International Kortrijk.

Maatschappelijke zetel : Jozef II straat, 105 9000 Gent

Contactadres : yvro57@gmail.com
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General Data Protection Regulation

Daar onze club een VZW is, zijn we verplicht om statuten en een huishoudelijk reglement aan te maken en,
indien nodig, regelmatig bij te werken. Niettegenstaande we al altijd de persoonsgegevens van onze leden
zo discreet mogelijk behandelden zullen we binnenkort echter ook wettelijk verplicht worden om ons als
club te houden aan de regels van de nieuwe Europese
wetgeving
inzake
privacy
beleid
(GDPR).
Deze wet wordt van kracht op 25 mei 2018 en geldt
voor ALLE instanties, bedrijven, VZW’s ea die persoonlijke gegevens bijhouden en verwerken. Gezien
de administratieve rompslomp, rijst het vermoeden dat
er toch enkelen (vooral clubs) zullen moeten afhaken,
met mogelijks bijhorende gevolgen. Een andere optie
is misschien professionele hulp inroepen. In wezen
verandert er voor de werking van de club en zijn leden
niets, behalve… Binnenkort zal aan alle leden gevraagd worden hun schriftelijk (mits aanvinken) akkoord te geven voor het gebruik van hun persoonlijke
gegevens, iedereen zal tijdig de kans krijgen om aan

GDPR

deze “verplichting” te voldoen. Zonder dit akkoord zal u
geen lid kunnen blijven of worden van gelijk welke club,
tenminste als ze zich wettelijk in orde stellen. Vooral
belangrijk om aldus bv te genieten van een oldtimerverzekering via die club. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor bestuursleden, die bovendien verplicht worden om deze nooit te combineren of te misbruiken. Bij
niet betalen van het lidgeld of kortom het verlaten van
de club, worden uw gegevens definitief uit onze databank gewist en ontvangt u geen verdere info meer, zoals nieuwsbrief, magazine, uitnodigingen enz. Omdat
privacy ook over de grenzen heen gaat is dit alles evengoed van toepassing voor onze Nederlandse leden.
De tekst van ons privacy-beleid zal vanaf 1 oktober
2017 op onze website worden gepubliceerd en zal u
steeds kunnen inkijken op onze website. Indien er van
hogerhand aanpassingen komen in de wetgeving, zal dit
steeds prompt bijgewerkt worden op de site en vermeld
worden in de daaropvolgende nieuwsbrief.

Kledijlijn op de club-webshop
De nieuwe kledinglijn bevindt zich in het stadium dat we
daaromtrent wat meer info kunnen geven. Al zeggen we
het zelf, deze wordt subliem. De afbeeldingen met prijslijst van onze “collectie” zal vanaf 1 november te bewonderen zijn op de website. Van 1 tot 15 november zal de
mogelijkheid worden geboden om een pre-order te plaatsen waardoor degenen die dit doen, hun bestelling zullen kunnen ophalen op de beurs te Kortrijk en sparen
aldus de verzendingskosten uit. Aangezien ons thema
op de beurs “Spitfire” is, zal er een exclusief thema T-
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shirt kunnen worden aangeschaft. Dat wordt beslist een
eye-catcher! Hou er rekening mee dat bij de prijzen op
de lijst de verzendkosten niet zijn inbegrepen. Alle bestellingen kunnen enkel via de website worden geplaatst en worden via Bpost verstuurd. Het huidig gamma omvat: T-shirt (blauw met groot clublogo vooraan),
thema T-shirt (wit), polo (grijs met klein logo vooraan),
overall (blauw met groot logo op rugzijde), textiel opnaaibadges (clublogo), zelfklevende stickers met clublogo en metalen badges met clublogo.
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