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Klik hier om bij de landeninformatie te
komen. Kies
’doe mee’ in de rechter
menubalk. Heb je een vraag klik dan hier en
kies als onderwerp ‘Landeninformatie / wiki’.

Agenda
Oktober
2
Rondje Amsterdam
6
Rondje Utrecht
13
Rondje Groningen
20
Rondje Rotterdam
26-27 Huttentocht

Rondjes

November
6
Rondje Amsterdam
30
Sinterklaas weekend
December
1
Sinterklaas weekend
28-19 Oudjaarsweekend
................................

Leden van de Wereldfietser ontmoeten elkaar
– hoe anders – op de fiets. En wel tijdens de
maandelijkse rondjes. Hier een opsomming
van de eerstvolgende (aanmelding niet
nodig):
- Rondje Amsterdam, 2 oktober (1e
woensdag van de maand), verzamelen 19
uur Berlagebrug, t.o. FEBO. Daarna dus 6
november.
- Rondje Utrecht, 6 oktober (1e zondag van
de maand), deze keer van Deventer naar
Utrecht, verzamelen 10.45 uur station
Deventer.
- Rondje Groningen, 13 oktober (elke 2e
zondag van de maand), verzamelen 10
uur station Groningen bij ‘het Peerd’.
- Rondje Rotterdam, 20 oktober (elke 3e
zondag van de maand), verzamelen 12
uur onder de Euromast.
Meer ideeën voor rondjes? Meld het de
redactie van deze nieuwsbrief en in het
volgende nummer staan ze erin.

Landeninformatie

In onze fietsvakantiewiki staat informatie
over meer dan 145 landen. Deze pagina's
worden veel bekeken, soms meer dan 500
keer per maand. De informatie is echter aan
veroudering onderhevig. In sommige landen
gaan de ontwikkelingen snel! Heb je de
afgelopen paar jaar in een bepaald land
gefietst en wil je een bijdrage leveren aan de
wiki, doe dan mee.
Er is vooral behoefte aan mensen met zoveel
kennis van een land dat ze ook verouderde
informatie
kunnen
herkennen
en
dit
vervolgens corrigeren of verwijderen.
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Reparatiecursussen

Europafietsers

Ben je in 2014 niet alleen Wereldfietserlid
maar wil je ook donateur zijn van
Europafietsers, dan kun je 5 euro korting
krijgen als je beide tegelijk betaalt. De
korting geldt tot 1 december en alleen bij
automatische incasso. De voordelen van het
donateurschap vind je hier.
Degenen die dit jaar al lid Wereldfietser +

Ook de reparatiecursussen in het najaar
waren weer in trek. Zo erg dat we een extra
basiscursus georganiseerd én vol gekregen
hebben.
Maar niet getreurd, volgend voorjaar komt er
weer een nieuwe serie cursussen. Als je een
mail stuurt naar dit adres, dan krijg je bericht
zodra de nieuwe data bekend zijn.
Overigens is er bij de gevorderden cursus op
19 en 20 oktober nog wel plaats, maar dan
moet je er wel snel bij zijn.

donateur Europafietsers waren: Bekijk voor

meer informatie de contributiebrief, die
je met het komende nummer van het
tijdschrift ontvangt.

Internet

Huttentocht

Op
26
september
zijn
een
aantal
enthousiaste en passievolle leden bij elkaar
gekomen om de structuur van de internettak
te bespreken. Daaruit zijn nieuwe afspraken
voortgevloeid op het gebied van webredactie
(leveren van content), webmasterschap
(techniek) en coördinatie. Voor het internet
zijn er nu meer vrijwilligers dan ooit aan de
slag,
en
het
lijkt
een
team
van
gelijkgestemden.
Het is nog wel in een pril stadium, dus
wezenlijke resultaten hoeven niet á la minuut
verwacht te worden, maar voor de komende
jaren staat er een degelijke trein op de rails.
Het bestuur houdt de communicatie en
voortgang in de gaten en biedt zoveel
mogelijk ondersteuning aan het internetteam.

Al zijn er veel prachtige tochten en
weekeinden geweest deze prachtige zomer,
de huttentrektocht mag toch niet ontbreken.
Dit jaar is hij in Zuid-Holland op 26 en 27
oktober. Er is geprobeerd er weer een mooie
en speciale tocht van te maken. Daarbij is de
hulp ingeroepen van Wim van Eeden (‘Hij die
altijd fietst’)en daarmee is een heel
bijzondere terugreis gegarandeerd. Meer
informatie en opgave kun je op de site
vinden.
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Aanbesteding
Gezocht CMS expert

Lid zonder papieren tijdschrift?

Onze website moet helemaal op de schop.
We weten hoe we het willen, maar wie gaat
het doen? Het moet iemand zijn die verstand
heeft van de verschillende CMS-systemen.
Let wel, dit is een betaalde klus. Is er iemand
die zich voelt aangesproken, of die iemand
kent die het zou kunnen doen?
Het aanbestedingsdocument kun je opvragen
bij Robertjan

Onze contributie blijft in 2014 ongewijzigd 22
euro, ook voor leden die geen prijs stellen op
toezending van ons tijdschrift. De Algemene
Ledenvergadering heeft eind augustus met
ruime meerderheid beslist dat er geen
verlaagde
contributie
komt
voor
een
lidmaatschap-zonder-tijdschrift.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid
bent van onze vereniging. Misschien ben je
vooral lid vanwege ons tijdschrift: meer
‘abonnee’ dan ‘lid’ dus. Maar andersom kan
ook: lid zijn om onze wiki, forum, cursussen,
trektochten en andere activiteiten. Ons
papieren tijdschrift is dan een extraatje, wat
voor sommigen misschien niet hoeft. Je kunt
ons dan vragen de toezending te stoppen,
maar je contributie blijft gelijk. Meld dat aan
leden@wereldfietser.nl

Oproep moderator

Berichten op het Forum dienen binnen de
(brede) doelstelling van de vereniging te
vallen en aan de normale omgangsvormen te
voldoen.
We zoeken nog een of twee mensen die
hierbij meehelpen. Dat betekent dat er soms
berichten moeten worden verplaatst in een
andere rubriek, of inzenders moeten worden
verzocht hun bijdrage aan te passen.
Interesse? Meld je hiervoor bij Robertjan.

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
jezelf of derden. Wij raden je aan zelf zorg te
dragen voor een reis-, ongevallen- en/of
aansprakelijkheidsverzekering.
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