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Aan de leden van de M-Track Groep Nederland

Algemene Ledenvergadering (8 juni 2019)
In deze nieuwsbrief bevat naast de uitnodiging / agenda voor de algemene ledenvergadering van 8 juni 2019 nog wat
aanvullende informatie.
De stukken voor de vergadering kunnen worden gedownload vanaf de ledenpagina of via de downloadlink in deze
nieuwsbrief.
Bij deze stukken zitten:
Het verslag van de ALV 2018;
De concept privacyverklaring (ter vaststelling op deze ALV);
Omdat Toine op dit moment nog op vakantie is zijn de financiële stukken nog niet toegevoegd. Deze volgen later.

Contactrail:
Helaas is er dit jaar nog geen Contactrail verschenen. Deels is dit veroorzaakt door de drukke werkzaamheden van
ons (enige) redactielid. Er is er wel een in de maak, maar wanneer deze verschijnt is nog niet eenduidig vast te leggen.

Website:
Helaas is de provider eind januari van onze website getroffen door een database aanval. Hierdoor is de site een poosje off-line geweest, maar ernstiger is dat de database van M-Track ook beschadigd is geraakt.
We zijn overgestapt naar een andere provider, waar we meer persoonlijke support mogen verwachten. De site is operationeel maar hier wordt ondertussen wel gesaneerd. Mogelijk wordt de complete vormgeving nog aangepast, omdat
ook het thema (de template waarop de site gebouwd is) is verouderd.

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 tweede concept versie aan, die tijdens de ALV vastgesteld moet worden.
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;
 De leden kunnen een ledenlijst voor intern gebruik ontvangen, met daarin een selectie van de gegevens.
Ondertussen hebben we als bestuur wel maatregelen genomen om ook het tonen van gezichten van personen (leden
en deelnemers bij evenementen) te borgen. Hierbij maken we onderscheid tussen publicaties van besloten evenementen en openbare evenementen. Nieuwe publicaties namens de vereniging worden alleen met toestemming van
de herkenbaar afgebeelde personen door het bestuur geautoriseerd.
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Evenementen:
Houten Digitaal 2018 / 2019:

Bij wijze van experiment hebben we op 9 december 2018 met een klein aantal leden en modules deelgenomen op de
beurs Houten Digitaal met een PC-gestuurde baan. Het koste enige moeite om het geheel lekker werkend te krijgen
en er zal zeker nog veel getest en geëxperimenteerd moeten worden om dit tot standaard te verheffen. Hoe dit verder
gaat kunnen jullie lezen in een volgende Contactrail.
Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of deelname in 2019 weer tot de mogelijkheden behoort.
Modelspoorbeurs Zutphen:

Op 16 en 17 maart hebben we weer met een leuke baan kunnen deelnemen aan de modelspoorbeurs in Zutphen.
Met de 8 deelnemers hebben we de bezoekers weer kunnen laten genieten van onze modules en treinen.
Komende 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:
21-09-2019
9-11-2019 t/m
10-11-2019
December 2019
11-01-2020 t/m
12-01-2020

Modelspoor Tilburg
Houten Digitaal
Oliebollenrijdag
Nederlandse Modelspoordagen,
Rijswijk

Opgeven vóór 1-8-2019
Opgeven vóór 1-7-2019;
Alleen vrijgegeven modules voor PC-gestuurd rijden
Opgeven vóór 1-8-2019

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).
John Schuurmans, secr.
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