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Stemmen voor de nieuwe statuten
Na tien jaar
is het hoog
tijd dat de
vereniging
nieuwe,
betere statuten krijgt.
De
oude
waren prima voor een club met een paar
honderd leden, maar niet meer nu het er
bijna drieduizend zijn.
De nieuwe statuten worden 29 augustus
besproken
(en
misschien
nog
wat
bijgeschaafd) in de Ledenvergadering, maar
daar
zijn
natuurlijk
lang
niet
alle
verenigingsleden present.
Voor het wijzigen van onze statuten is het
nodig dat minstens 420 leden JA zeggen en
akkoord gaan met de nieuwe statuten. Dat
kan schriftelijk, maar het mag ook per email. Nu je online dit bericht leest is een
mailtje natuurlijk het makkelijkst.
Doen! Laat je stem horen, ook al hou je niet
van serieus geneuzel. We hebben jouw JAstem echt nodig! Wil je wel in de materie
duiken, des te beter; alles over onze statuten
vind je hier.
Let op:
(1) alleen wie lid is mag stemmen,
(2) dubbel stemmen mag niet en
(3) e-mails die anoniem of nep zijn vallen af.
Alle drie logisch, er wordt strikt op
gecontroleerd.
Stuur je e-mail aan bestuur@wereldfietser.nl
en tik niet alleen "ja" maar ook je naam, je
postcode en je lidnummer (als je dat weet).
Dat lidnummer staat op de adresstrook van
ons tijdschrift. Geen lidnummer? Dan krijg je
een controle mail; je stem telt pas als je
daarop antwoordt.
Je kunt stemmen tot eind november, maar
doe het liever nu - dan vergeet je 't niet.
Alvast bedankt!

Agenda
Augustus
27-29 Nazomer weekend
29
Ledenvergadering
September
11-12 Fietsreparatiecursus (Basis)
11-12 Women only
18-19 Fietsreparatiecursus (Basis)
25-26 Najaarsweekend
25-26 Fietsreparatiecursus (Gevorderd)
Oktober
30-31 Oktoberhuttentocht
................................
Nazomerweekend
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.
ALV
Zondagmorgen 29 augustus wordt op het
nazomerweekend in Elim weer een Algemene
Leden Vergadering gehouden. Als lid van
vereniging De Wereldfietser ben je van harte
welkom! Aanvang 10 uur, einde rond 12 uur.
Belangrijkste agendapunten: de nieuwe
verenigingsstatuten en de begroting-metcontributie voor komend jaar. De uitgebreide
agenda met bijlagen staat op onze website.
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Wereldfietsbeurs

Buitenlandtocht Noorwegen
Tijdens
de
buitenlandtocht
2010
ging
de
Wereldfietser naar
Noorwegen.
Er
was veel belangstelling voor deze tocht, dus heeft Jim van
den Berg hem tweemaal gefietst, eerst van
Oslo naar Geilo, en direct daarop aansluitend
dezelfde route terug. De deelnemers konden
terugkijken op een onvergetelijke tocht. Kijk
hier voor een dichterlijke en fotografische
impressie.

Zaterdag
13
november
2010
vindt de Wereldfietsbeurs
plaats.
En wel op een
nieuwe locatie:
Davinci College,
Leerparkpromenade 100,
3312 KW Dordrecht.
We zoeken nog mensen die
- een diapresentatie willen geven van
hun recente fietsreis;
informatie willen delen met andere
fietsers;
- een workshop kunnen geven (over
allerhande onderwerpen mbt fietsen
en kamperen);
- plus iedereen die wil meehelpen om
onze eigen beurs weer succesvol te
laten verlopen.
Voor meer informatie kijk hier.

Terug van weggeweest?
Je kunt je ervaringen delen met anderen.
Sowieso zien we steeds meer mensen dat op
het forum doen, maar er kan meer!
In de FietsvakantieWiki kun je bij ieder land
je eigen ervaringen kwijt. Uitgebreide uitleg
hoe dat kan, vind je hier. Door dit te doen
help je iemand die volgend jaar naar
hetzelfde land wil, en misschien wordt je dan
wel benaderd voor tips!

Webmasters gezocht!
We hebben een mooie
site en een goed
bezocht forum. Dit
werkt natuurlijk niet
vanzelf en voor het
onderhoud en beheer ervan zoeken we
nieuwe webmasters (M/V). Drie stuks nog
wel want dan wordt de last verdeeld. Meer
informatie kun je vinden op de site.

Tijdschriftverhalen insturen
In het tijdschrift komen regelmatig prachtige
artikelen voorbij. Die komen daar niet
vanzelf. Die worden door fietsers als jij
geschreven! Kijk hier voor tips hoe je dat aan
kunt pakken, en wie weet wordt jij de ster
van het komende nummer!
Women Only Weekend
Het weekend van 9-11
september is voor women
only. Zaterdag met je
D&G zonnebril op lekker
toeren en bootjes kieken
rondom de Loosdrechtse
plassen, langs de Vecht
en door 't Gooi. 's Avonds
lekker borrelen bij het kampvuur, bijbeppen
en stoere verhalen vertellen. Zondags loopt
de route door hei & bos en langs mooie
zandverstuivingen. Op de terugweg naar
Utrecht langs een paar decadente optrekjes
en oude forten. Kortom voor iedere WFvrouw wat wils.
Kijk hier voor informatie.

Tijdschrift nummer 4
Op 18 september komt nummer 4 uit. Deze
heeft als thema: La bella Italia.
Verder in dit nummer
- De avonturen van een jong gezin
Down Under: “Ik schrik wakker, de
fietsen staan er nog, maar de buggy
is weg. Evenals het zonnepaneel, de
pannen, brander en goretex-jassen”
- Roemrucht Roemenië
- Bijzondere fietsbestemming: Israël
- Gebruikerstest: welke bidon is écht
goed?
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Najaarsweekend

Verdwaald op vakantie?
Een
aantal
Wereldfietsers
rijden
inmiddels met een GPS
rond. En we merken dat
de belangstelling hiervoor
aanhoudt.
Voor
diegenen die nog niet
(zeker) weten waar op te letten, of hoe de
vork nu in de steel zit, staat er op de Wiki
een hele pagina over de GPS. En de vragen
die je dan hebt, kun je gewoon stellen op het
forum. Volgend jaar wordt het weer genieten,
maar dan zonder verdwaalstress!

Na twee leuke
standplaatsweek
enden
in
Brabant
de
afgelopen jaren,
wordt
de
najaarstocht dit
jaar weer een echte trektocht. We gaan van
24 tot 26 september de Waterlinieroute
fietsen, een tocht van Amsterdam naar
Dordrecht. Officieel loopt de waterlinie route
van Muiden naar Gorinchem, wij plakken daar
nog een stukje aan.
Kijk hier voor informatie en opgave.

Huttentrektocht
Fietsreparatiecursus

Wie heeft er zin om
samen
met
De
Wereldfietser
de
herfstbladeren
te
zien vallen? Fiets dan
in het weekend van
30/31 oktober mee als we in de Achterhoek
een schitterende fietstocht maken. Station
Arnhem dient als start- en eindpunt. We
(kunnen) overnachten in trekkershutten.
Kijk hier voor de route en informatie.

Een kapotte spaak,
een
gebroken
ketting, een haperende versnelling?
Materie waar elke
wereldfietser kennis van zou moeten hebben. De cursussen
zijn een groot succes en er is nog steeds veel
vraag
naar
Daarom
organiseert
de
wereldfietser, in samenwerking met Marten
Gerritsen, ook in september nog een paar
tweedaagse
fietsreparatiecursussen.
De
cursus bestaat uit theorie maar vooral uit
praktijkblokken.
Kijk hier voor meer informatie.

Wereldfietser T-shirt
Jaloers op de
fraaie
T-shirts
waarmee
onze
vrijwilligers zich
tooien
bij
fietstochten
en
op beurzen? Ze
zijn ook te koop!
Oranje, geel, rood en lichtblauw. Met lang en
met korte mouwen. Kijk hier voor de
modellen en hoe je ze kunt bestellen.

Activiteitenkalender 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.

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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