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Motorclub Contact Dordrecht of M.C. Contact Dordrecht (hierna afgekort als MCCD) heeft 

als vereniging ten doel de beoefening en bevordering van de motorsport in Dordrecht en 

omstreken en de belangen van motorrijders in het algemeen en die van haar leden in het 

bijzonder, voor zover die verband houden met het motorrijden, te behartigen en onder haar 

leden een vriendschapsband te vormen en te onderhouden. Zij tracht dit doel te bereiken 

door het houden van clubevenementen, toerritten in clubverband, het deelnemen aan ritten 

uitgeschreven door andere dan wel samenwerkende motorclubs en/of overkoepelende 

organen op motorgebied, het in haar clubhuis of elders organiseren van recreatie-

evenementen ten behoeve van de voor de vereniging belanghebbende personen zomede 

alle andere wettelijke middelen die tot haar doel bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Privacy beleid 

Voor de uitvoering van de overeenkomst, t.w. het lidmaatschap van MCCD, gelden bepaalde 

gedragscodes, waarbij het noodzakelijk is enkele gegevens van leden en begunstigers (hierna 

te noemen: leden)  bij te houden t.b.v. contributie inning en communicatie m.b.t. de 

activiteiten, welke de motorclub als doel nastreeft. 
 
De benodigde gegevens zijn o.a.: 

Naam, adres, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer, e-mail adres, merk en type motor, 

navigatiesysteem, EHBO- of AED-kennis, (foto op motor of) pasfoto. 
 
Deze gegevens worden vertrouwelijk bijgehouden door bestuursleden van MCCD en zullen 

in principe nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. Indien door derden hierom wel 

wordt gevraagd dan zal dit niet zonder uw voorafgaande toestemming geschieden dan wel 

met die derde afgesloten verwerkersovereenkomst met vernietigingsbepalingen nà gebruik. 

De ledenadministratie wordt gevoerd in een gemeenschappelijke database (via een zgn. 

dropbox), welke in principe alleen toegankelijk is voor secretaris en penningmeester. 

De benodigde gegevens kunnen worden gebruikt voor aankondiging van evenementen, de 

redactie van het clubblad, barroosters, lidmaatschapskaartjes en overige relevante zaken. 

Het zgn. ‘smoelenboek’ is voor leden toegankelijk op het voor hen, voor het algemeen 

publiek afgeschermde, toegankelijke deel van Facebook ledengroep. Andere (overzichts-) 

foto’s en/of video’s van (club-)evenementen van leden kunnen ook worden getoond op de 

algemene website van MCCD. Het bestuur gaat zorgvuldig om met de keuze hiervan. 
 
Bij overlijden of beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens in de ledenadmini-

stratie overgebracht naar de map overleden of oud-leden van MCCD. Indien door belang-

hebbende daarom wordt verzocht zullen deze gegevens volledig worden verwijderd. 
 
E-mails hebben een beperkte waarde en worden slechts bewaard voor zover relevant. 
 
De secretaris, André van den Enden  -  Dordrecht, 8 mei 2018. 


