Clubblad van de Mercedes-Benz Club Nederland

282 • 48 e Jaa rga ng • Num mer 5 • September/Oktober 2018
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Van de bestuurstafel

Twintig miljoen
Internet is fijn, maar kan ook zeer irritant zijn. De activiteiten van Google en allerlei
andere gegevensverzamelaars die heel veel informatie via internet verzamelen, hebben uiteindelijk tot zoveel schade in ons privéleven geleid dat daar maar eens paal en
perk aan gesteld moest worden vond de Europese regering en aldus werd de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 van kracht.

S

inds de invoering van deze wet, die ook voor verenigingen geldt, kunnen wij als club niet zomaar
informatie verstrekken van of over onze eigen
leden, zonder daarvoor toestemming van de betrokkenen te hebben gekregen. Of dat nu een foto in De Zilverster is waarop u staat, of dat uw auto met kenteken
te zien is in De Zilverster, er moet eerst toestemming
zijn. Wij denken dit ‘probleem’ op een eenvoudige
manier te kunnen oplossen. Zowel in de bijgewerkte
statuten als in het huishoudelijk reglement, die zullen
worden voorgesteld op de komende algemene ledenvergadering van 20 oktober 2018, wordt een apart
artikel aan deze nieuwe wet gewijd en zal worden duidelijk gemaakt hoe zowel clubbestuur als clubleden
zich zullen houden aan de regels van die wet.
In de statuten zullen de volgende zaken worden opgenomen:
•E
 r worden geen gegevens van clubleden aan derden
verstrekt of verkocht voor andere doeleinden dan
voor het clubbelang.
•A
 lle gegevens van de club en de clubleden worden
zo mogelijk door één persoon beheerd, dit om het
lekken van gegevens te voorkomen.
•D
 e gegevens die aan derden verstrekt worden, bijvoorbeeld om een toerrit te organiseren, dienen aan
het eind van de activiteit te worden ingeleverd of
vernietigd.
•E
 lke partij die van de club persoons- of andere
gegevens ontvangt, dient een verwerkersovereenkomst te ondertekenen. Te denken valt daarbij aan
de drukker van De Zilverster en zelfs aan Daimler AG dat de lidmaatschapskaartjes voor ons laat
drukken en uitgeeft. Er dient een bestuurslid aangesteld te worden die toeziet op hoe er wordt omgegaan met de clubgegevens.
Er dient dus een duidelijk aantoonbaar beleid te
komen waarin de bescherming van alle clubgegevens
in stappen wordt benoemd en geregeld.

Het is duidelijk dat dit aardig wat werk oplevert en
bekeken zal worden of professionele hulp wenselijk is,
eenvoudigweg omdat de opgelegde sancties door de
‘Autoriteit Persoonsgegevens’ bij het niet goed onder
controle hebben van alle eisen die ten grondslag liggen
aan deze wet kunnen oplopen tot twintig miljoen euro.
Nu zal het voor de MBCN wel nooit tot dit bedrag
komen, maar volgens de bronnen die ik benaderd
heb, kan het zelfs voor een club als de onze aardig in
de papieren lopen als het mis gaat of er een ernstige
klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens wordt neergelegd.
Ik wens u een heel mooie (na)zomer toe met veel rijplezier!
Mocht u héél toevallig nog wat uurtjes over
hebben: wij kunnen die goed gebruiken bij het
versterken van het redactie- en/of het activiteitenteam. Gewoon even bellen met Ary Kraaijeveld, 0625-05 80 42 of Jan Pleijte, 0653-14 64 58.
Theo Borsboom, Algemene Zaken
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Adverteren in De Zilverster
Advertentietarieven (excl. btw en opmaakkosten):
		
per jaar		
eenmalig
1/1 pagina
€ 1.000,—		
€ 185,—
1/2 pagina
€ 525,—		
€ 95,—
1/4 pagina
€ 275,—		
€ 50,—
Plaatsen, aanleveren en/of vervaardigen van advertenties: Jan Pleijte, 0653-14 64 58, advertentie@mbcn.nl.

Kopij

Sluitingsdatum: de vijftiende van de oneven maand.

			
			

Colofon
De officiële naam van de club is Mercedes-Benz Club Nederland, ook bekend als MBCN. De
vereniging werd op 2 november 1970 te Rotterdam opgericht onder de naam Mercedes-Benz 170
Club Nederland. De vereniging ontving een koninklijke goedkeuring op 12 februari 1972. MBCN
is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40341226.
Het statutaire doel is het in stand houden van in Nederland aanwezige voertuigen van de merken
Daimler, Benz en Mercedes-Benz. Voldoet het voertuig aan de in het huishoudelijk reglement
gestelde eisen dan staat het lidmaatschap open als men een dergelijk voertuig bezit of bezeten
heeft. Voldoet het voertuig nog niet aan de statutaire vereisten dan kan men al wel donateur
worden. De Zilverster is het officiële cluborgaan van de Mercedes-Benz Club N ederland en
verschijnt zes keer per jaar
De Zilverster

Specialisten

Aan onderstaande clubleden kunt u vragen stellen
over aanschaf, reparatie en restauratie van bepaalde
typen auto’s en over technische zaken:

170
J. Kuiper, tel. 0318-56 19 79
170, Ponton
P. Bogers, tel. 0167-52 29 67
190 SL, Ponton, 319, motoren en techniek
A. Augustinus, tel. 0172-53 94 26
190 SL, Ponton, Pagode, W 123
J.W.M. Rosenberg, tel. 0346-26 30 54
190 SL en Pagode, plaatwerk en techniek
P. Toonen, tel. 024-641 53 18
220 S/SE Coupé en Cabriolet, 300 SL, 600
C. Wieman, tel. 020-636 32 91 (alleen werkdagen)
250 S/280 S/300 S(E)(L), luchtvering
H. Steenbeek, tel. 06-33 64 08 48
W 114/W 115, W 123, W 124
E. Breed, tel. 0224-29 57 63 of 06-53 78 91 69
R/C 107
I. van Dijk, tel. 0497-38 04 41
R/C 107 D-Jetronic
G. van Tergouw, tel. 030-691 82 74
W 108 - W 116, airconditioning
A. ’t Lam, tel. 0345-59 95 94
Carrosseriewerk algemeen
J. Kuiper, tel. 0318-56 19 79
Coachbuilding, carrosserierestauratie
Jerry Kuiper, tel. 075-616 12 80
Deskundige m.b.t. originaliteit
A. Hoogslag, tel. 010-412 32 76
Uw vraag via: alberthoog@hotmail.com
Lastechniek
S. Borst, tel. 0228-58 13 32
Mechanische instrumenten
M. Poot, tel. 0113-57 33 70

Informatie of advies wordt door de specialisten naar
eer en geweten verstrekt. Zowel de v ereniging als de
specialisten aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Uitgever
Mercedes-Benz Club Nederland
		
Hoofdredacteur a.i./
Ary Kraaijeveld, Havenkant 86, 8256 CW Biddinghuizen,
Eindredacteur
0625-05 80 42, redactie@mbcn.nl, eindredacteur@mbcn.nl,
hoofdredacteur@mbcn.nl
Redactie
Wim Erinkveld, Ary Kraaijeveld
redactie@mbcn.nl
Medewerkers aan dit nummer Frits Bakker, Ank de Boer, Martin van Bruggen,
Gerard van Haaster, Harald van Keken, Ivo Lucas Luyckx,
Ton Roks, Dick Schornagel, Jan Smit, Herman Steendam,
Richard Truesdell, Leo Vogelzang
Vormgeving
Roland Rutgers - Studio Trepico
studio@trepico.nl
Druk
Drukkerij Trepico b.v.
Touwslager 3, 3861 SP Nijkerk
info@trepico.nl
Mercedes-Benz Club Nederland
Voorzitter.
Rik Eelkman Rooda, voorzitter@mbcn.nl
Secretaris a.i.
Vacant
Penningmeester
Bob van Kesteren, penningmeester@mbcn.nl
Activiteiten
Jan Pleijte, activiteiten@mbcn.nl
De Zilverster
Vacant
Algemene Zaken
Theo Borsboom, projecten@mbcn.nl
Techniek
Nico Ockhuisen, techniek@mbcn.nl
Ledenadministratie

Bob van Kesteren, 0523-85 19 86/0623-50 92 69
ledenadministratie@mbcn.nl

Inschrijven activiteiten
en informatie leden

www.ledenservicembcn.nl

Website
Webmaster

www.mbcn.nl/www.ledenservicembcn.nl
Logo4life – Sander van Horen
Hoefslag 41, 5109 TS 's Gravenmoer, 0611-21 02 00
webmaster@mbcn.nl, info@logo4life.nl

IBAN

NL44 RABO 0159 6190 68 – BIC RABONL2U

Oprichters

Ernst van Stolk, Jan Veenenbos en Frans Jan Willebrands

Ereleden

H. Groothuis, J. van Mackelenbergh,
N. van Mackelenbergh-Venrooy, G.J. Schekman,
E.C. van Stolk, J.J. Veenenbos, F.J. Willebrands

Lid of donateur worden? Ga naar www.ledenservicembcn.nl en kies ‘Lid worden’, daar vindt
u het aanmeldformulier. Contributie € 65, - per jaar. Bij aanmelding na 30 juni bedraagt de
contributie tot het einde van het jaar de helft.
Opzeggen: uiterlijk 31 oktober bij ledenadministratie@mbcn.nl.

Rechten: De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen artikelen te
wijzigen, in te korten of niet te plaatsen. De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
de inhoud van advertenties en/of annonces. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke t oestemming van de uitgever.
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