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Elk jaar krijgt de ledenadministratie letter-
lijk honderden reacties, met de vraag om 
gegevens aan te passen. 
Dit kan variëren van een ander e-mail-
adres, een nieuw telefoonnummer, een 
adreswijziging, tot een andere MG ge-
kocht. 

Zelf doen
Nieuw is dat je deze gegevens zelf kunt 
aanpassen via de website. We verzoeken
je zoveel mogelijk van deze optie gebruik 
te maken, want dit heeft veel voordelen.
Wanneer je bent ingelogd kun je moeite-
loos zelf je profiel veranderen en je wagen-
park aanpassen. Eenvoudig klikken op je 
naam rechtsboven in het scherm en de 
opties verschijnen vanzelf. Wanneer je de 
gegevens aanpast in je profiel gaat er auto-
matisch een bericht naar de ledenadmini-
stratie en wordt het ook daar aangepast. 
Dit ontlast de ledenadministratie, en zorgt 
dat alles actueel blijft. Daarom vragen we 
je zoveel mogelijk hiervan gebruik te ma-
ken bij het aanpassen van je gegevens!

Toch nog op de ouderwetse 
manier?
Wanneer je ervoor kiest om je wijzigingen
op de 'ouderwetse' manier door te geven 
via e-mail of post, heeft dit een groot 
nadeel. De gegevens worden dan wel 

aangepast in de ledenadministratie, maar 
niet bij je profiel op de website. Wanneer 
je inlogt en daar je eigen gegevens be-
kijkt, zie je nog je oude gegevens staan. 

Incassomachtiging
Tot slot: als je toch dat papier bekijkt 
waarop je ledenpas en je gegevens staan, 
kijk dan ook meteen naar de factuur. Er 
zijn nog steeds leden die handmatig be-
talen en geen incassomachtiging hebben 
afgegeven. Deze groep leden treft bij de 
ledenpas een machtigingsformulier aan. 
De betalingsdiscipline van deze groep 
is namelijk ronduit slecht: meer dan de 
helft betaalt niet op tijd, en een derde 
heeft één of meer aanmaningen nodig 
voordat eindelijk betaald wordt. Vul 
daarom de machtiging in en profiteer van 
het betaalgemak voor jezelf én voor onze 
vrijwilligers achter de administratie.
Namens de ledenadministratie wens ik ie-
dereen een gezond en gelukkig 2021 toe.

Math Agelink

Oproep Oproep aan (toekomstige) aan (toekomstige) 
deelnemers voor de deelnemers voor de 
Octagon Tour 2021Octagon Tour 2021

Deze maand sturen we, samen 

met het clubblad, ook een vel 

papier mee waarin je kunt con-

troleren welke gegevens er in 

de administratie zijn vastge-

legd. Je vindt deze gegevens, 

samen met je ledenpas, op de 

achterkant van de adresdrager 

bij dit nummer van MG-Nieuws.

PasPas zelf je  zelf je gegevens aangegevens aan

De organisatie is reeds druk met het 
bepalen van de regio en de stempelplaat-
sen. Zeer waarschijnlijk zal de tour ver-
reden worden in de regio Zuid-Holland 
- Zeeland - Brabant - Utrecht.

Enquête
Dit keer willen we graag vooraf een 
enquête onder de (toekomstige) deelne-
mers houden om te inventariseren welke 
wensen er zijn ten aanzien van deze tour. 

Zo kunnen oud-deelnemers suggesties 
geven voor een nieuwe verfrissende tour 
en zijn we van toekomstige deelnemers 
benieuwd naar wat voor hen belangrijk 
is om voor de eerste keer mee te gaan 
doen. Het formulier vindt u op de web-
site. Ook kunt u de QR-code op deze 
pagina met uw telefoon of tablet scan-
nen. U wordt dan rechtstreeks naar het 
enquêteformulier doorgelinkt. Dit formu-
lier kunt u vervolgens invullen en tot slot 

moet u onderaan op VERZENDEN druk-
ken. De enquête is anoniem, u kunt dus 
met een gerust hart uw mening geven! De 
uitkomsten van deze enquête zullen in 
MG-Nieuws van maart 2021 worden gepu-
bliceerd en op de website geplaatst. De 
organisatie hoopt op een grote respons 
om zo een nog aantrekkelijker Octagon 
Tour voor u te kunnen organiseren en be-
dankt u alvast hartelijk voor uw bijdrage. 
Voor leden en toekomstige leden!

Op 18 en 19 september 2021 

gaan we de 25e Octagon Tour rij-

den. Uiteraard hopen we met el-

kaar dat er tegen die tijd geen 

beperkingen meer zijn vanwege 

het COVID-19 virus. Daarom 

heeft de organisatie besloten 

deze rit niet in de maand mei, zo-

als gebruikelijk, te organiseren.

De 25e Octagon Tour 
in 2021: dat wordt 
groots gevierd!

QR-code 
voor het 

enquêteformulier


