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Agenda

Algemene ledenvergadering

Augustus
28-30 Nazomer weekend Zeewolde
28
Algemene Ledenvergadering
September
2
Rondje Amsterdam
6
Rondje Zwolle
6
Rondje Utrecht
13
Rondje Groningen
25-27 Najaarsweekend Brabant
26-27 Fietsreparatie Basis

Twee keer per jaar bespreekt het bestuur
met de leden het reilen en zeilen van
vereniging De Wereldfietser.

Oktober
3-4
Fietsreparatie Basis
4
Rondje Utrecht
7
Rondje Amsterdam
11
Rondje Groningen
24-25 Fietsreparatie Gevorderd
................................

Zoals in juni al op onze website werd
aangekondigd is onze nazomervergadering
weer net als voorgaande jaren op een
vrijdagavond, namelijk 28 augustus, aanvang
19.30 uur. Locatie is deze keer Camping
Erkemederstrand
in
Flevoland,
Erkemederweg 79, 3896 LB Zeewolde. Alle leden
van onze vereniging zijn welkom!

Nazomer kampeerweekend
Zeewolde
Na vele jaren Harskamp
is het tijd voor een
andere locatie voor ons
traditionele
nazomerweekend. Dit jaar is
gekozen
voor
de
bestemming ZEEWOLDE.

De vergadering vindt plaats tijdens ons
jaarlijkse nazomerweekend. Dat wordt altijd
druk bezocht, maar niet iedereen komt het
hele weekend.
Wie vrijdag de vergadering mist kan
zondagmorgen
aanhaken
bij
een
discussiebijeenkomst van/met/tussen leden
en bestuur. Hierbij kunnen we verder ingaan
op de discussies die tijdens de AV gevoerd
zijn, en andere onderwerpen ter tafel
brengen.

Bij traditie organiseert De Wereldfietser eind
augustus een leden-kampeerweekend om het
onderling gezellig te hebben, samen mooie
en nieuwe routes te fietsen, te genieten van
een gezamenlijke maaltijd op zaterdagavond,
naar de vlammen van het kampvuur staren,
te luisteren naar een lezing over een unieke
bestemming/ervaring en (vooruit dan maar)
aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering.
Het programma en hoe je je op kunt geven,
vind je hier.
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Belangrijkste agendapunten:
Vernieuwing website.
Update lopende begroting 2015 in
verband met vernieuwing website.
Bestuurswijziging
(en
voorstel
Sitters: 2 nieuwe bestuursfuncties).




Begroting 2016 en contributie 2016
(voorstel: ongewijzigd 22 euro).
Algemene Vergadering van 2 naar 1
keer per jaar?

stippelt een fraaie route uit, bij goed weer 70
km, bij regen wat korter. Start (om 11 uur)
en finish zijn bij de Maximus brouwerij.
Elke tweede zondag van de maand
verzamelen Groningers en niet-Groningers
zich om 10 uur bij ‘het peerd van Ome
Loeks’. Er is altijd iemand die een mooi
rondje bedacht heeft. De komende rondjes
zijn op 13 september, 11 oktober, 8
november en 13 december.

Actuele informatie én de bijlagen voor de
vergadering kun je hier vinden.

Najaarsweekend Brabant
Op 25, 26 en 27 september 2015 organiseren
Hetty en Lauran wederom een najaarsweekend in "ons" Brabant.
Het idee is om niet af te wijken van het
concept van andere jaren: een standplaats
weekend. Kamperen, kampvuur, fietsen,
eten, drinken, ouwehoeren.
Vorig jaar hebben we, in samenwerking met
Inge, pizza's gebakken. Dat is goed bevallen.

Kijk op de site of het forum voor meer
informatie.

Reparatiecursussen

Op deze link kun je de informatie vinden over
het programma en hoe je je kunt opgeven
(zodra het bekend is).

Rondjes

In
het
najaar
zijn
er
weer
twee
basiscursussen
en
één
cursus
voor
gevorderden. Wees er op tijd bij want ze
lopen altijd snel vol.
Informatie over de data, de inhoud van de
cursussen en hoe je je op kunt geven staat
op het forum. Je kunt daar ook zien of er nog
plek is.

Leden van de Wereldfietser ontmoeten elkaar
– hoe anders – op de fiets. En wel tijdens de
maandelijkse rondjes.
In Amsterdam iedere eerste woensdag van
de maand. Vertrek om 19.00 uur vanaf de
Febo bij de Berlagebrug. De komende rondjes
zijn op 2 september, 7 oktober, 4 november
en 2 december

Nieuwjaarsbijeenkomst
Noteer alvast zondag 10 januari: de datum
van onze Nieuwjaarbijeenkomst in De
Kargadoor (Utrecht).

Tenslotte
Zondag 6 september wil Anja het eerste
rondje in de regio Zwolle organiseren. Anja
heeft al een paar leuke tochten klaar liggen,
gewoon voorgefietst en op de kaart uitgezet.
Voorstel: Verzamelen bij de Starbucks
tegenover station Zwolle. Start om 11 uur.

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.

Eerste zondag in september is zondag de 6e.
Yes! Dan is het weer Rondje Utrecht. Inge
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