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Beste vrienden,
Tengevolge van de wet ter reglementering van de privacy graag uw aandacht voor onderstaande mededeling.
Door de wet van 25 mei 2018 in verband met de privacy, kunnen wij slechts communiceren met de personen die
daar toestemming voor geven.
Wij hebben in het verleden uw toestemming verworven om uw persoonlijke gegevens ( adres, e-mail adres en
telefoon ) te verwerken voor ons ledenbestand en de mailinglist om jullie berichten te sturen in verband met de
clubwerking. Dit gebeurde bij uw inschrijving in onze vereniging.
Wij gaan ervan uit dat wij voor deze doeleinden uw uitdrukkelijke toestemming behouden ook na 25 mei 2018.
Mocht dit echter niet zo zijn of wenst u deze toestemming in de toekomst intrekken, dan kan u ons op de
hoogte brengen door een mailtje te sturen naar onze secretaris Luc Van Goethem via “ luc@cbdc.be”.
Indien u geen bezwaar hebt hoef je niets te ondernemen.
Op zaterdag 30 juni varen we met 34 personen de Lesse af: 16 dubbel en 2 enkele kayaks.
Onze vorige afspraken hebben we moeten herzien want wegens een vakbondsactie van de NMBS kunnen we niet
beschikken over de nodige treinen. Er is een staking aangekondigd van donderdag 28 juni om 22:00 uur tot
zaterdag 30 juni 22 uur!
We hebben om de verplaatsing te maken een bus moeten huren en onze planning aangepast zoals hieronder
omschreven:
8:15 uur: Samenkomst voor vertrek op de hoek van Lourdeslaan en Hovestraat.
10:30 uur: Aankomst in Houyet en ontbijten aan de tent van Marcel & Monique.
11:00 uur: Plechtige tewaterlating op de Lesse.
Halverwege het traject aanleggen voor een lunch bij chez Patricia, Luc, Anneke & Marc : heerlijk zomerse
aardappelsalade en hotdogs. Op deze plaats kunnen jullie nog drinken aankopen aan de prijs van 1 € ( jupiler,
cola, cola zero, fanta, water bruis en water plat )
Na de lunch verder varen en zeker voor 17:45 uur aanleggen in Anseremme.
18:00 uur: Vertrek richting Edegem.
20:00 uur: Aankomst in Edegem.
Inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk.
Dit is dan de laatste activiteit van het voorlaatste werkingsjaar.
In september 2018 start het 40 ° werkingsjaar van CBDC om in juni 2019 er een feestelijk einde aan het bestaan van CB Drivers Club te maken . We zijn op dit ogenblik aan het werken om er een leuk laatste jaar van te
maken. Wegens de verbouwingswerken in de Leonardo Da Vinci school zijn we nog niet zeker van de lokatie van
verschillende activiteiten. Maar je zal op tijd en stond de nodige informatie ontvangen.
Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2017-2018
Zat 30 juni: Lesse afvaart “all inn ”.
Vertrek en aankomst hoek Lourdeslaan & Hovestraat. Bij de afvaart is het ontbijt en lunch inbegrepen.
Tot ziens op één der CBDC- activiteiten.
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