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Vacatures

Agenda
Januari
Rondje Amsterdam
6
10
Nieuwjaarsborrel
14
Ladies Night
15-17 Wintertrektocht
17
Rondje Rotterdam
Februari
Rondje Amsterdam
3
13
Rondje Den Haag
14
Rondje Rotterdam
17
EHBO avond
27-28 Fiets en wandelbeurs

Er is binnen de vereniging behoefte aan wat
extra hulp:
Jurist gezocht! Heb je zin om ‘De Wereldfietser’ te helpen met de statuten vernieuwing? Kijk hier voor informatie.
‘De Wereldfietser’ zoekt ook een enthousiaste
bestuursfunctie
vrijwilliger
voor
de
Internet. Kijk hier voor meer informatie.
Voor de fiets en wandelbeurs zoeken we nog
informanten. Kijk hier voor informatie.

................................
Nieuwjaarsborrel 2010

Ladies night

Als het nieuwe jaar zich aandient is dat voor
onze vereniging altijd een reden om een
feestje te bouwen en wel in de vorm van een
Nieuwjaarsborrel en wel op 10 januari 2010.
Onder het genot van een glaasje champagne
zullen we het nieuwe jaar vol fietsavonturen
inluiden.
We
krijgen
diapresentaties
voorgeschoteld en tevens kunnen we weer
ideeën opdoen voor een volgende fietsreis.
Kijk hier voor de locatie en het programma.

Op 14 januari is er een
cursusavond
fietsreparatie ...... voor vrouwen dus. En er
zit een wereldfietservrouwenweekend (3x
woordwaarde) aan te komen. Kijk maar eens
hier. Tenminste als je een vrouw bent…
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Wintertrektocht
Rondje –overalIn diverse plaatsen
worden tegenwoordig
rondjes voor (wereld)
fietsers georganiseerd.
Sommige structureel,
ander
ad-hoc.
Een
opsomming van wat er aan zit te komen kun
je hier vinden.
Fiets en wandelbeurs
De eerste trektocht in het nieuwe jaar; een
echte
klassieker
waar
altijd
veel
belangstelling voor is. De formule is low
budget.
Onnodig om te zeggen dat je kleding en
kampeeruitrusting winterproof moeten zijn.
Kijk hier voor informatie.
In februari wordt de ‘Fiets en Wandelbeurs’
weer georganiseerd. Een mooie gelegenheid
om inspiratie op te doen voor het komende
seizoen en om de nieuwste fiets snufjes te
ontdekken. Of gewoon lekker rondkijken.
Kijk hier voor de informatie.

EHBO avond
Op woensdag 17
februari
2010
organiseert Anne
Roelofsen
(arts)
speciaal
voor
Wereldfietsers een
EHBO-avond. Hoe
stel je een EHBO-doos samen, hoe te
handelen bij rabiës? Allemaal vragen die ons
bezighouden tijdens onze fietsreizen. Kosten
slechts € 12,50 per deelnemer. Kijk hier om
meer te weten te komen.

Activiteiten kalender 2010
Ook voor volgend jaar zijn
alweer een aantal leuke
activiteiten gepland. Wil je
vast weten wanneer je een
gaatje vrij moet houden in
de agenda, kijk dan even
hier.

Fietsreparatie
Wereldfietsbeurs
De Wereldfietsbeurs was een groot succes !
Maar liefst 640 wereldfietsers brachten een
bezoekje aan Zjaak. Kijk hier voor een
impressie.
Tenslotte
Deelname aan de activiteiten van de
Wereldfietser is voor eigen risico. De
vereniging kan op geen enkele wijze
aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of
schade in geval van ongeval, letsel, etc. aan
uzelf of derden. Wij raden u aan zelf zorg te
dragen voor een reis-, ongevallen- en/of
aansprakelijkheidsverzekering.

Een kapotte spaak, een gebroken ketting,
een haperende versnelling? In samenwerking
met
Marten
Gerritsen
organiseert
De
Wereldfietser ook in 2010 een tweedaagse
fietsreparatiecursus. De cursus bestaat uit
theorie maar vooral uit praktijkblokken. Er
zijn diverse data. Kijk hier voor meer
informatie.
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