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krijgt serieus aandacht. We beloven niet dat
we alle suggesties over nemen, maar je krijgt
van ons bestuur wel altijd gemotiveerd
antwoord.
Op de nazomer ledenvergadering (29
augustus) spreken we de definitieve statuten
af. Die komen dan weer op de website en alle
leden wordt via ons tijdschrift gevraagd ons
per e-mail of schriftelijk te melden of ze
ja/nee akkoord gaan met de nieuwe statuten.
Per lid kan één stem worden uitgebracht. Om
dat te controleren wordt je lidnummer
gevraagd; dat vind je op de adresstrook bij
het tijdschrift.
Doe mee, 't is een kleine moeite. Ook jouw
stem is belangrijk om van deze hoognodige
statutenwijziging een succes te maken!

Agenda
Juni
12-13
12-13
25
25-27

Cursus koken op open vuur
Fietsreparatiecursus (extra basis)
Eerste buitenlandtocht
Jongerenweekend

Juli
8

Tweede buitenlandtocht

Augustus
20-22 Offroad trektocht
27-29 Nazomer weekend
29
Ledenvergadering
................................

Nazomerweekend

Statuten wijziging
De Wereldfietser heeft zoals elke vereniging
statuten, lang geleden keurig notarieel vastgelegd maar niet meer echt van deze tijd.
Een belangrijk bezwaar is dat het bestuur
ieder nieuw lid formeel een aangetekende
brief hoort te sturen, waarin de toelating als
lid wordt bevestigd. Zo'n brief krijgt niemand
en daar is in de praktijk ook geen noodzaak
toe.
Gauw veranderen dus, zou je denken. Maar
dat is lastig, onze huidige statuten kunnen
pas worden aangepast als een vijfde van de
leden meedoet aan een stemming waarbij
minstens driekwart "voor" stemt. Geen
probleem toen de club nog klein was, maar
inmiddels telt de vereniging bijna 2700 leden.
En dat zijn fietsers, geen vergadertijgers! We
krijgen er vast geen honderden bijeen op een
ledenvergadering, zoals de huidige statuten
eigenlijk voorschrijven.
We doen het dus anders, zoals in de laatste
ledenvergadering al is besproken. Op onze
website www.wereldfietser.nl zet het bestuur
vanaf begin juni voor alle leden de nieuwe
statuten klaar. Wie wil kan tot half augustus
2010 verbeteringen insturen. Elke bijdrage

Dit jaar doen we
het
nazomer
weekend eens wat
anders en zetten
we onze tenten op
27-28-29 augustus
op in Drenthe bij
het plaatsje Elim wat ten zuidoosten van
Hoogeveen ligt. Het programma is als
vanouds met dialezingen, lekker eten,
ledenvergadering ..... en o ja, ook nog
fietsen. Kijk hier voor meer informatie.
Op zondag zal ook de Algemene Leden
Vergadering plaatsvinden. Op deze plek kun
je de informatie en de agenda vinden.
Oproep
We willen ons bestand met actieve leden
weer up-to-date krijgen. Aan een ieder
daarom de vraag: wil je actief zijn binnen de
vereniging, laat het even per mail weten. Als
je in het verleden actief bent geweest, maar
dit niet meer wilt, dan horen we het ook
graag! Zie ook dit onderwerp op de site.
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Preview komende tijdschrift
Wie hebben de vijf
mooiste
verhalen
ingeleverd en welke
foto's
moet
je
absoluut bewonderen?
In
het
komende
nummer
van
het
tijdschrift staat de
uitslag
van
de
verhalenwedstrijd en
de fotowedstrijd!
Maar lees ook de hilarische, ontroerende en
leerzame artikelen naar aanleiding van het
thema 'Fietsreis verziekt' (o.a. Waarom ziek
zijn soms helemaal niet zo erg is). En verder:
een mooie tocht naar Sint Petersburg, barre
avonturen in Suriname (kun je daar fietsen
dan?), de nieuwe rubriek Techniek voor
Dummies (deze keer over gps), prachtige
columns van Harry Wagenaar en Paul
Spapens en een interview met Gwendolin
Vrooland die uitzocht wie dé wereldfietser is.
Meer informatie over het tijdschrift kun je
hier vinden.

Filmpjes op het forum
De
technische
mensen van het
forum zijn aan
het
sleutelen
geweest. Sinds
kort
is
het
mogelijk
om
filmpjes (Vimeo en YouTube) in de berichten
te zetten. Kijk hier voor de uitleg en alvast
een paar leuke en mooie filmpjes.
Offroad trektocht
Heb je ook zin om een weekendje offroad te
fietsen? Meld je dan aan bij Marc Dirkx,
fameus om de schitterende tochten die hij
keer op keer weet uit te zetten.
Let op! Wegens omstandigheden is de tocht
verzet naar augustus. Kijk hier voor meer
informatie.
Agenda downloaden
Vind jij het ook altijd zo lastig te onthouden
wanneer, welke activiteit er van de
Wereldfietser is. Er zijn er ook zoveel en
allemaal leuk. Er is een hulpmiddel gemaakt
waarmee je de kalander kunt downloaden en
in je elektronische agenda kunt zetten. Op
deze pagina kun je lezen hoe dit werkt.

Gratis GPS fietskaart
Minko
(alias
‘de
tovenaar’)
is
goed
bezig
geweest.
Als
antwoord op het, veel
te dure, commercieel
kaartmateriaal heeft hij
een gratis fietskaart
ontwikkeld op basis
van
OpenStreetMap:
de OpenFietsMap. En hij wordt met de dag
beter. Nieuwsgierig geworden? Kijk hier.

Landeninformatie
De FietsVakantieWiki
met
landeninformatie is de afgelopen
maanden
aardig gevuld. De
vakantiereizen zitten
er weer aan te
komen en hierin vind je naast landen
informatie nog veel meer weetjes die nuttig
kunnen zijn voor je fietsreis. Klik hier voor
meer informatie.

Jongerenweekend
Vrijdag
25
t/m
zondag
27
juni
vindt het jongeren
weekend
plaats!
Dit
weekend
is
bedoeld voor jongeren van 16 t/m 25 jaar, en wordt ook door
jongeren georganiseerd. Het doel is deze
keer om een mooie tocht langs de
Noordzeekust te maken, waarbij we starten
in Hoek van Holland en eindigen in Den
Helder. Kijk hier om je op te geven.

Nog geen idee wat je wilt gaan fietsen? Kijk
een bij de Fietsroutes in Europa, die zich ook
in de Wiki bevindt.
En als je (na je fietsreis) informatie kunt
toevoegen willen we je graag uitnodigen dit
te doen.
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Rondje Groningen Weekend
Op een aantal plekken
in Nederland wordt
maandelijks
een
gezamenlijk
rondje
gefietst. Zo ook in
Groningen maar daar gaan ze in juni nog een
stapje verder. Er wordt meteen een heel
weekend van gemaakt. Hierbij wordt niet
alleen Groningen maar ook Drenthe en
Friesland
aangedaan.
Meer
weten
of
meedoen? Kijk hier.

(Tweede) buitenlandtocht

Zin om met andere wereldfietsers 2 weken in
Noorwegen te fietsen? Nu is je kans want Jim
van den Berg organiseert twee fietskampeertochten, de tweede is van 8 tot 25 juli.
Kijk hier voor een uitgebreide beschrijving.
Activiteiten kalender 2010
Ook voor dit 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

Vakantie
Ook voor dit jaar wensen het bestuur en al je
mede (wereld) fietsers jou een hele fijne
fietszomer toe, hoe lang of kort ook, en waar
dan ook in de wereld! Fiets, en geniet met
mate(n)!

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.

Cursus koken op open vuur
Er
zijn
legio
branders
op
de
markt verkrijgbaar
om te gebruiken
met
gas
of
vloeibare
brandstoffen, heel handig
en snel. Soms is het ook heel leuk, gezellig
en handig om te koken op open vuur voor het
echte wereldfiets gevoel. Kijk hier hoe je mee
kunt doen.

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.
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