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Infobulletin no. 81 / maart 2021 
 
 
Inhoud: 

1. Algemeen 
2. Vacature redactie 
3. Data activiteiten 
4. Voorjaarsrit 30 mei 2021 
5. Wijziging Privacyverklaring 
6. Overzicht sponsoren 

 
 
1) Algemeen: 
In deze Nieuwsbrief onder andere aandacht voor onze Voorjaarsrit en een wijziging vin de 
Privacyverklaring, die het NHR hanteert. 
 

2) Vacature redactie: 
Helaas heeft nog niemand gereageerd op deze vacature. Hierbij nogmaals een oproep om deze 
vacature in te vullen. Wie oh wie neemt de taak over? 
Voor informatie verzoek ik jullie contact met mij op te nemen. Mijn mailadres is : 
jl.boeren@hotmail.com of telefonisch (tot 20.00 uur): 074-2800082  
 
3) Data activiteiten:  
De onderstaande data van onze activiteiten kunnen jullie alvast in de nieuwe agenda noteren. 
 
- 30 mei 2021  (gewijzigd!!) Voorjaarsrit in Friesland; georganiseerd door ons lid Abel Slot 
- 05 september 2021  Onderdelendag bij Mc Donalds in Utrecht 
- 25 september 2021  Najaarsrit in Zeeland; georganiseerd door ons lid Amber Sonnemans 
 
Uiteraard geldt voor alle activiteiten dat deze onder voorbehoud van de overheidsmaatregelen 
vermeld zijn. Tijdig worden jullie over het wel of niet doorgaan geïnformeerd. 
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4) Voorjaarsrit 2021 / door Jan Boeren 
Zoals jullie in de rubriek 3) gezien hebben is de datum voor de Voorjaarrit 2021 gewijzigd. 
De nieuwe datum is zondag 30 mei as. De reden van deze wijziging is dat eind maart / begin 
april nieuwe maatregelen van onze Overheid bekend gemaakt zullen worden en dan de 
voorbereidingstijd tot de oorspronkelijke datum voor de ritorganisator te kort wordt.  
 
De uitnodiging treffen jullie in de bijlage aan.   
LET op: Indien de rit door de genoemde maatregelen NIET door kan gaan, dan krijgen alle 
deelnemers hierover bericht!! 
 
5) Privacyverklaring van het Nederlands Heckflosse Register / door Roland van Keekem 
 
In het laatste Heckflosse Infobulletin van december 2010 staat een aanpassing van de NHR 
Privacyverklaring. Hierin is mogelijk enige onduidelijkheid ontstaan.  
Onderstaand worden, ook ter informatie, delen uit de totale geldende privacyverklaring 
beschreven. Voorgestelde aanpassingen per 1 januari 2021 zijn in vet gedrukt. 
2d. Opnemen en bewaren gesprekken, beeldmateriaal en externe bronnen  
Wij bewaren geen gesprekken en verzamelen geen persoonsgegevens van u uit externe 
bronnen. Wij werken dus alleen met persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt. Foto’s en 
ander beeldmateriaal kunnen wij publiceren in het Heckflosse Infobulletin, op de website en 
op Facebook, waarbij geen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat personen of 
voertuigen herkenbaar in beeld komen. Het betreffende lid dat kopij aanlevert geeft daarbij 
expliciet toestemming voor publicatie van zijn ingezonden materiaal in het Heckflosse 
Infobulletin, op de NHR website, op een fotoalbumwebsite en op Facebook.  
Deelnemers aan evenementen die zijn georganiseerd door het NHR stemmen er expliciet 
mee in dat beeldmateriaal waarop deelnemers herkenbaar in beeld zijn gebracht of 
beeldmateriaal dat te herleiden is naar persoonlijke informatie (bijvoorbeeld omdat het 
kenteken van een auto duidelijk in beeld is), kan worden geplaatst in het Heckflosse 
Infobulletin en op het internet (waaronder op de NHR-website, de NHR-
Facebookpagina en eventuele andere social media accounts van het NHR), tenzij 
deelnemers vooraf en uitdrukkelijk daar bezwaar tegen hebben aangetekend bij de 
organisatoren en/of fotografen. 
Door het NHR worden in genoemde NHR-media geen gegevens van leden vermeld, tenzij 
aangegeven door of op uitdrukkelijk verzoek van het betreffende lid.  
 
7. Toestemming 
Bij GEEN commentaar gaat het NHR ervanuit dat alle op 1 januari 2021 geregistreerde leden 
of donateurs instemmen met deze versie van 1 januari 2021 van de NHR privacyverklaring. 
Vanaf 1 januari 2021 is een expliciete instemming met de privacyverklaring nodig bij de 
aanmelding als nieuw lid of donateur. Als we uw gegevens verwerken op basis van uw 
toestemming kunt u de toestemming op de gehele AVG voorwaarden met inachtneming van 
de wettelijke eisen altijd weer intrekken. 
 
10. Email, social media en Google 
Het eigen gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze 
privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social-mediaplatforms omgaan met de door u 
verstrekte data. Wij wijzen u erop dat veel social-mediaplatforms buiten de Europese Unie 
zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de 
Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze 
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social-mediakanalen goed door te nemen. En we raden u aan persoonlijke vragen en 
informatie op een andere wijze met ons te delen. 
 
6) Onze sponsoren: 
Hieronder treffen jullie een overzicht aan van onze sponsoren. Alle bedrijven zijn wij 
hiervoor zeer erkentelijk en zij ontvangen uiteraard ook ons Infobulletin. Dit wordt hun per 
mail toegestuurd 
  

 

 

 

Hartelijke groet, 
 
Jan Boeren 
 

 
 
 


