Motorchallenge 2019

Bekijk de webversie

Ter info voor de challengers

AVG
Misschien heb je er al eens van
gehoord, misschien ook niet. Maar
wij moeten dit even onder de
aandacht brengen.

Hallo Challengers,
Bij deze de nieuwsbrief van
april!

Op het moment van het tikken van deze
Nieuwsbrief even uitgerekend “hoe lang nog”…..
Nog 80 dagen
Nog 1.901 uren
Nog 114.029 minuten
Nog 6.841.688 seconden…….
Nog even wachten dus, maar we willen jullie
graag weer wat puntjes onder de aandacht
brengen.
Communicatie:
Zoals de vorige keer al gezegd willen we meer
gebruik gaan maken van de website.
(http://motor-challenge.nl/) Dat wordt hét kanaal
waar informatie op wordt verspreid. Denk aan
nieuwsbrieven zoals deze, maar ook algemene
tips, het Programmaboekje, routes etc. Kijk er
daarom regelmatig op want dan blijf je op de
hoogte!

Bagage
Het is voor de organisatie ondoenlijk om voor zo’n
120 personen de bagage te verzorgen. Daarom is
het net als vorig jaar de bedoeling dat je zelf voor
het transport van je bagage zorgt.
Voorrijders gezocht:
Je mag natuurlijk zelf naar de plaats van
bestemming rijden maar wij merken dat veel
Challengers het fijn vinden om samen met een
voorrijder de heenreis te doen. Daarom zoeken
voor de heenreis nog een aantal voorrijders. Dus
als je het leuk vindt om een groepje van
maximaal 8 personen naar de plaats van
bestemming rijden geef je dan op bij Berrie.
Jerome, Theo, Ger, Paul en Ruth hebben zich
inmiddels aangemeld en gaan in overleg van een
vooraf gesproken punt vertrekken. Dan zal zeker
vanuit Druten zijn, maar in het verleden zijn dat
ook Nijmegen en andere plaatsen in bijvoorbeeld
de Betuwe geweest.

AVG staat voor Algemene
verordening gegevensbescherming
en is vorig jaar mei ingevoerd. Het
komt er grofweg op neer dat
iedereen die persoonsgegevens
verwerkt dit kenbaar moet maken
aan die personen van wie die
gegevens verwerkt worden. De
Challenge verwerkt jullie
persoonsgegevens. Anders zouden
we bijvoorbeeld geen boekingen en
kamerindelingen in het hotel kunnen
doen, geen groepsindelingen
kunnen maken etc etc. Logisch
toch? Weet in ieder geval dat de
Challenge deze persoonsgegevens
gebruikt voor de Challenge en
nergens anders voor.

De kosten
motorchallenge
Deelname!
Als je inmiddels (een gedeelte of
helemaal) betaald hebt ben je
verzekerd van je plekje. Bij deze
een (allerlaatste) oproep voor
degene die dat nog niet hebben
gedaan, want we moeten “streng”
zijn. Er zijn namelijk niet meer
plaatsen dan er bedden zijn…..
Het bedrag is € 190,= per persoon
(hotel, half pension + drinken).
Graag dit bedrag pp overmaken op:
NL23RABO0304401161 t.a.v. BH
Verhoeven- van Malsen
Stichting Motorchallenge onder
vermelding van je naam en
Motorchallenge 2019.
Ook kan het contant bij Berrie
afgerekend worden. Is de betaling
binnen dan ontvang je een
bevestiging van deelname aan de
Challenge.
Dit kan via de site:
www.motor-challenge.nl
Hij komt er weer aan: de
Motorchallenge 2019! Tijd om het
vlammetje weer wat aan te
wakkeren! Het worden weer vier
gezellige dagen want het hotel is (bij
ons) bekend en de routes zijn klaar.

Met geoliede groetjes
Berrie Verhoeven (berilia)

Routes
Vorig jaar hebben wij voor de eerste keer géén routes
verstrekt: we werkten met “verschijningspunten” waarbij
iedereen zijn eigen route kon bepalen. Dat werkte best goed,
maar we kregen feedback dat het ook wel heel erg handig en
fijn is als er al routes op de plank liggen die de Challengers
kunnen gebruiken.
Daarom komen zij weer beschikbaar voor Garmin en TomTom.
Sterker nog: ze zijn al klaar en als het goed is op beide systemen gesynchroniseerd. Zoals
gebruikelijk wordt pas de avond voor vertrek de route van de heenreis verstrekt. Op de plaats
van bestemming volgen de routes voor de andere twee dagen. Op de dag van vertrek kan
iedereen voor zichzelf bepalen hoe de terugreisroute gaat zijn.
Je kan de routes van ons afnemen, maar als je als groepje zelf een andere route wil rijden staat
jullie dat natuurlijk vrij. Als jullie voor de prijzen willen gaan zal je wel weer langs bepaalde
poortjes moeten rijden.
De routes gaan we ook kenbaar maken op de site en via de app. Dat zullen linkjes worden naar
het programma MyRouteapp (MRA) Een erg handig route programma wat gratis (basis
abonnement) te downloaden is op je pc, tablet en smartphone. Het is daarna reuze gemakkelijk
om deze routes op je eigen navigatie te downloaden. Jullie zullen over een tijdje binnen MRA
toegevoegd worden aan de groep Motorchallenge 2019. Jullie horen dat wanneer dat gaat
gebeuren

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@motor-challenge.nl toe
aan uw adresboek.

