Nummer 3, juli 2018
Onze sponsoren:

MTC Motovatie bedankt haar spnsoren!
De links naar onze sponsoren zijn te vinden via onze club site. Als je bij één van onze
sponsoren bent laat dan weten dat je van MTC Motovatie bent, dit omdat de sponsor ook
weet waarvoor hij sponsor is.
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Van onze voorzitter:
Beste Motovatiërs,
Gelukkig is iedereen heelhuids en zonder heel veel schade weer terug van het
Buitenlandweekend en ik heb begrepen dat het zeer geslaagd was!
Wat ook heel geslaagd is, is de dag op de Drostenburgschool in Amsterdam Zuidoost,
waar kinderen met een chronische ziekte naar school gaan. Op 29 juni jl. konden
motorrijders daar kinderen de dag van hun leven bezorgen! Helaas had MTC Motovatie
maar één aanmelding, maar dit clublid heeft in zijn eentje veel kinderen plezier bezorgd!
Meer hierover in het volgende clubblad.
Tot nu toe heeft het bestuur maar één aanmelding gekregen om mee te doen aan de
poule van vrijwilligers die we mogen bellen om een dag op de MTC Motovatie-stand te
staan. DAT IS WEL ERG WEINIG MENSEN! Het bestuur kan het niet alleen hoor! We
vormen met zijn allen MTC Motovatie en we moeten er met zijn allen iets van maken! Ik
verwacht dus nog minstens 100 aanmeldingen…..!
Niet vergeten; donderdag 12 juli aanstaande: Spelletjesavond! Kunt u zich gelijk opgeven
voor de poule…..
Anita Dieters
Voorzitter MTC Motovatie
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Van onze webmaster:
Waarom wordt phishing steeds gevaarlijker?

Phishingmails worden steeds gevaarlijker omdat ze lastiger te herkennen
zijn. Wat kun je doen als je twijfelt aan de echtheid van een bericht?
Experts waarschuwen dat criminelen kunnen inbreken in mailsystemen.
Internetoplichters kunnen zo bestaande mails onderscheppen en aanpassen. Dan
wijzigen ze bijvoorbeeld een mailtje van een helpdesk met het verzoek een nieuw
wachtwoord in te stellen.
Tip: Twijfel jij aan de echtheid van een mail? Je kunt contact opnemen met de afzender
via de contactgegevens die je zelf vindt op de officiële website.
Knab: 020-3031 600
ING Bank: 020 22 888 88
Rabobank: Ga naar de website voor het nummer van de lokale bank
ABN AMRO: 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten)
Triodos Bank: 030 693 65 11
SNS Bank: 030 - 633 30 00

Voorbeelden phishing.
Cybercriminelen waarschuwen voor cybercriminaliteit in een mail uit naam van ABN
AMRO: consumenten wordt gevraagd een beveiligingsupdate uit te voeren. Gek genoeg
is het bericht afkomstig van een ING-mailadres.
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Een mailtje van 'Triodos' over het blokkeren van oude identifers is vals.

Een vervelend bericht van 'ING': omdat de telefoon is geïnfecteerd met een virus is de
betaalfunctie tijdelijk geblokkeerd. Klanten moeten inloggen om de functie weer te
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activeren. Let op: het gaat om een nepbericht!

Bron: Emerce

Van onze toercommissie:
Onze tourcommissaris is aan het
genieten van een wel verdiende
vakantie.
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Van onze activiteiten commissie:
Op 12 juli donderdagavond om 20.00 uur is er weer een spelletjes of gezellig bijkletsen
avond.
We hopen dat er weer veel mensen komen.
Mochten er mensen zijn die een leuk spelletje thuis hebben, meenemen dus.
Wij zorgen ook voor diverse spellen en versnaperingen.
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Van onze Penningmeester:
Voor deze nieuwsbrief heb ik op
financieel gebied niet veel meer
mee te delen dan dat ik na de 1e
avondrit op vakantie ben gegaan.
Mijn vakantie vier ik jaarlijks in Italië
aan de rand van de Dolomieten in
het Pustertal in het dorpje
St.Lorenzen bij de regioplaats
Bruneck.
Als ik dit berichtje vanaf mijn balkon

schrijf heb ik van
de week de
passentocht
gereden - wel met
de auto - het zijn
de Gardenapas,
Sellapas, daarna
de Passo Pordoi en
vervolgens de 4e
pas de
Campalognapas
terugrijdend naar
Corvara.
Wat opvalt zijn de vele motorrijders die deze dag ook de passen bezoeken en ook zij
genieten van het prachtige zonnige weer alsmede van de vele haarspeldbochten.
Vandaag ben ik over de pas Staller Stattel gereden, deze is tevens de grenspost van Italië
met Oostenrijk. Deze pas is zo smal dat er maar 1 rijbaan ter beschikking is, dus men
moet wachten via een tijdklok. Een gewild traject voor motorliefhebbers.
Het zou iets voor een BLW 2019 kunnen zijn ware het niet dat de aanrij route wel 1000 km
lang is.
Groetjes Cor.
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Van onze PR:
Tijdens onze vakantie de afgelopen weken in de schitterende “50 tinten groene”
Belgische Ardennen, merkte ik dat ik met een motoroog keek naar de mooie routes en
leuke hotels in de omgeving. Alleen bleken de hotels veel te duur te zijn. Ik dacht: “
misschien is het huren van een groot chalet een idee voor ca. 20 personen”. Maar, dat
betekent dames en heren, dat er zelf gekookt moet worden en boodschappen moeten
worden gedaan. Kan natuurlijk heel leuk zijn: samen het ontbijt en diner bereiden. Ik zou
het leuk vinden van u via
mail pr@motovatie.nl te
vernemen wat uw ideeen
hierover zijn.
In het weekend van 9 en 10
juni vond er een Tour des
Ardennes plaats. Peter
haalde zijn hart op in de

plaats Bouillon, daar bleek dat
een groep motorrijders
pauzeerde. Er was o.a. een oude
zijspan van een stel uit Normandië.
In mijn “steenkolen- Frans” vroeg
ik hen naar het jaartal van deze
zijspan. Ik meen mij te herinneren
uit 1946. Comfortabel zitten is anders, maar wat was dit leuk om dit te zien.
Een fijne vakantie gewenst. Mocht u op donderdag 12 juli “in het land zijn”, dan zien wij u
graag op de Spelletjesavond bij het Clubhuis om 20.00 uur.
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Van onze secretaris:
Vanuit het secretariaat kan ik zeggen dat het gelukkig rustig is. Hierdoor heb ik tijd om
de AVG normen toe te passen op de ledenadministratie. Hierdoor kan ik gelukkig een
heleboel overbodige informatie
wissen. Het is een kwestie van fine
tunen.
De AVG schrijft voor dat wij met
minimale informatie een club moet
kunnen informeren over activiteiten
en andere bijzonderheden.
Jullie gaan het merken of wij niet te
strak de regels zullen volgen.
Met dit mooie weer wens ik allen mooie
ritten toe. Vergeet vooral niet voldoende
te drinken. Naast de motor moet ook de
berijder op tijd bijtanken.
Groet Fons
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Onze kadobon:

Nieuw
en leuk
om te
geven,
voor
maar de helft van een jaar
lidmaatschap, geeft u een ander
een lidmaatschap bij MTC
Motovatie voor maximaal een jaar
kado.

Deadline kopij clubblad.: 3 augustus 2018
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Wie doet wat...:
Voorzitter Anita Dieters

voorzitter@motovatie.nl

Penningmeester Cor de Graaff

penningmeester@motovatie.nl

Secretaris Fons Kolster

secretariaat@motovatie.nl

Public Relations Annelies Spitteler

pr@motovatie.nl

Algemene zaken Wout van der Linden
Toercommissie
Jochem Kuiper
Leden: Harry Sappé, Marcel Kroezen

toercommissie@motovatie.nl

Activiteitencommissie Jan Kuiper

activiteiten@motovatie.nl

GPS-team
Ton van der Voort
Leden: Marcel Kroezen,, Jochem Kuiper

gpsteam@motovatie.nl

Ledenadministratie Fons Kolster

secretariaat@motovatie.nl

Internet Wout van der Linden

webmaster@motovatie.nl

Redactie
Annelies, Wout, (Nadiye), Frans
redactie@motovatie.nl
Frans Koene 06-53 857 357 illustraties / vormgeving
Bert Klijmij 06-40 134 657 verzending
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