EHCN Nieuwsbrief
Opgericht (statutair) 8 december 1981

1e

Jaargang

nummer 1
juni 2018

COLOFON

Redactioneel
Voorzitter:
Angela de Vries-Hellebrand, Carolinenstraat 13
6039 EL Stramproy tel. 0621588180
E-mailadres: voorzitter@eribahymerclub.nl
Secretaris:
Han van Wijk, Beukehoutstraat 30
5706 XL Helmond, tel. 0492 526814
E-mailadres: secretaris@eribahymerclub.nl
Penningmeester:
Dick Muller, Alexiastraat 5
3248 AW, Melissant. Tel. 0187-253514
E-mailadres: penningmeester@eribahymerclub.nl

IBAN: NL36 INGB 000 2417 194
t.n.v. Eriba Club Nederland
Activiteitencoördinator:
Nel van der Helm, Roeleveenseweg 19
2716 RB Zoetermeer, tel. 015-3108669
E-mailadres: activiteiten@eribahymerclub.nl
Lid:
Jan Engelblik, Karveel 12,
3232 CL Brielle, tel. 0181-415043
E-mailadres: bestuurslid@eribahymerclub.nl
Redactie:
Jan Nieuwland, Bunnerweg 2a
9497 PK Donderen tel. 0592 559462
E-mailadres: redacteur@eribahymerclub.nl
Website: eribahymerclub.nl
info@eribahymerclub.nl

Dit is de eerste nieuwsbrief van de
EHCN. Deze zal op onregelmatige
tijden verschijnen.
In deze nieuwsbrief:
• De Wet AVG (algemene
verordening
gegevensbescherming)
ingaande 25 mei 2018.
• Nieuws over het weekend in
Münster (Duitsland).
• De agenda
De verslagen van de weekenden zal in
het eerstvolgende Eriblaadje
verschijnen.
Het Eriblaadje zal begin juli
verschijn.
De redactie wenst iedereen prettige
vakantie en veel zon.
De redactie
Bedankt
Iedereen bedankt voor de
vriendelijke wenskaart. Het gaat
nu al een stuk beter. Mijn been is
nog dik, maar een stuk minder
pijnlijk. Over een paar dagen zal
het wel over zijn.
Groeten allemaal en tot ziens.
Alex Beets

Secretariaat en clubnieuws
Secretariaatsnieuws mei 2018
Van de bestuurstafel
Zaterdag 19-5 is het bestuur voor een vergadering bij
elkaar geweest. Hoofdzaak van deze bijeenkomst was de
naderende AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Voor onze administratie en boekhouding is het programma E-boekhouden aangeschaft.
Naast de financiële boekhouding zal in dit programma ook de complete
ledenadministratie gehouden gaan worden.
Dit programma staat in de Cloud zodat onze administratie gegevens niet verloren
kunnen gaan. Het programma kan hierdoor ook door het hele bestuur ingezien worden.
Tevens bestaat hierdoor dan de mogelijkheid om de kascontrolecommissie middels een
inlogcode op afstand mee te laten kijken in de financiële boekhouding van het
betreffende jaar.
Dit is o.a. ook de reden dat u in het vervolg de rekeningen van het bestuur per email
krijgt van onze penningmeester. O.a. voor de contributie en deelname aan het weekend
van de jaarvergadering. Graag dus niet meer op eigen gelegenheid betalen maar
wachten op een rekening.
Door deze veranderingen zullen ook al onze infofolders en brieven aangepast worden.
Belangrijk
In verband met de AVG krijgt u eerdaags een mail van het bestuur met een in de bijlage
toegevoegde brief. In deze brief staat een toelichting hoe wij de AVG binnen de club
hebben geregeld. Hierin staat wat we met u gegevens doen en aan wie wij eventueel
gegevens doorgeven.
Indien u hiermee akkoord bent hoeft u niet te reageren. Wanneer u hier niet mee
akkoord gaat laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. Mogelijk dat we een aanpassing
kunnen doen waardoor u alsnog akkoord gaat.
Graag uw aandacht en medewerking hiervoor.
Opzeggingen
Gerda van Rixtel en Toon van Neerven hebben hun lidmaatschap opgezegd. Ze
hebben hun caravan verkocht.
Nieuwe leden
We kunnen ook dit keer weer een aantal nieuwe leden welkom heten:
Cor en Wil Molenaar uit Chaam. Ze hebben een Nova 545.
Ook welkom heten we Ynte Popma uit Harfsen. Ynte rijdt met een Triton achter de auto
rond.
Hiermee komt ons ledenbestand op 125 uit. Verdeeld over 21 eenpersoons equipes en
52 tweepersoons equipes.
Adreswijziging
Tinus en Froukje van Dijk zijn verhuisd. Hun nieuwe adres is:
Praam 14, 8433 HA Haulerwijk.
De secretaris.
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Eriba HYMER Club Nederland weekend/week - agenda 2018

3 – 5 aug. Dit moet toch in te vullen zijn?
7-9 september
Gastfamilies:

“Golfweekend”
Dick Muller en Marleen
Jan en Corrie Engelblik
“Het Toppershoedje”
Ouddorp

Camping:
Waar:
Aantal plaatsen:
Inschrijven en betalen vóór:15 aug.

5-7 oktober
“ Munster- Duitsland”
Gastfamilies: Angela de Vries,
Floor Quispel Nel van der Helm
Camping:
Eichenhof
Waar:
Sassenberg
Aantal plaatsen: voldoende
Inschrijven en betalen vóór: 15 sept.
2-4 november
“Venhorst“
Gastfamilies: Peet en Corrie Assmann
Camping:
“D’n Hoenderhof”
Waar:
Venhorst
Aantal plaatsen:
Inschrijven en betalen vóór: 8 oktober

Weekend in Exloo

Voor vragen wat betreft de week/weekenden of andere vragen over activiteiten;
E-mail: activiteiten@eribahymerclub.nl
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Weekend in Munster
Clubweekend Münster, 5 t/m 7 oktober
Door mijn hernia was
ik niet in de
gelegenheid om ons
weekend volledig goed
uit te werken.
Daarom hebben we de
meivakantie benut om
de puntjes op de i te
zetten betreffende wat
te doen.
Vanuit het Zwarte
Woud, via Münster
naar Exloo was een
goede optie. En het
clubweekend in Exloo
legde de lat wel erg
hoog.
Goed gedaan Elly,
Corry, Ton en Peet. Helaas is het ons niet gelukt om rondom Münster een camping te
kunnen vinden voor een redelijke prijs met groepsruimte.
En dat laatste leek ons wel een eis voor oktober. We zullen dan ook moeten uitwijken
naar Sassenberg, camping Münsterland/Eichenhof.
Deze camping is van alle gemakken voorzien en we mogen daar gebruik maken van
het clublokaal. Afstand tot Münster is ca. 30 km/ 0,5 uur rijden.
Mogelijk vinden mensen dit te ver voor een excursie, daarom is de keuze voor de
zaterdagochtend gevallen op Warendorf. We zullen daar een rondleiding krijgen in het
plaatsje zelf (zie foto) met een bezoek aan de stoeterij.
Deze stoeterij staat bekend voor zijn olympische paarden voor Duitsland. De ochtend
kan afgesloten worden met een lunchbuffet in een autenthiek “Brauhaus”.
De omgeving is heel geschikt
om te fietsen, ca. 340 km aan
fietsroutes, deels over
fietspaden en langs vele
kastelen. Dus neem deze
zeker mee. Voor de mensen
die ook naar Münster willen,
is er de gelegenheid om
gezamenlijk op vrijdag met de
trein te gaan met
groepskorting vanuit
Warendorf. Ook een leuk
uitje.
De folder met aanvullende
gegevens en inschrijving
volgen zo snel mogelijk.
Angela, Floor en Nel.
Weekend in Vogelenzang
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