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Agenda

van onze eigen leden. Kun je ons daar aan
helpen, heb je op fietsreis fraaie foto's
gemaakt? Stuur gauw een mailtje aan
Nieuwsbrief@wereldfietser.nl.

Oktober
4
Rondje Utrecht
7
Rondje Amsterdam
11
Rondje Groningen
24
Hutten trektocht
24-25 Fietsreparatie Gevorderd
31
Extra ledenvergadering

In de ledenvergadering van eind augustus is
besloten dat aan de nieuwe website een extra
bijeenkomst zal worden gewijd. Die wordt
niet geleid door een bestuurslid en vindt
plaats op zaterdagmorgen 31 oktober in De
Kargadoor, Utrecht, aanvang 11.00 uur. Alle
verenigingsleden die geïnteresseerd zijn in de
ontwikkeling van onze website zijn welkom.

December
5
Sinterklaastocht
Januari
10
Nieuwjaarsbijeenkomst

Op zoek naar bestuursleden
Op de laatste
ledenvergaderi
ng is besloten
dat
er
een
selectiecommis
sie komt die ter
versterking van

................................

Nieuwe website

het verenigingsbestuur tenminste twee extra
bestuursleden
zal
gaan
werven:
een
voorzitter/procesbegeleider
en
een
communicatiespecialist. Zie elders in deze
nieuwsbrief voor meer informatie.

Onze website is verouderd, heeft technische
mankementen, is redactioneel lastig te
beheren, is niet goed toegankelijk voor leden
en kan qua uitstraling ook wel een opfrisser
gebruiken.
Begin 2015 heeft het bestuur daarom een
Programma van Eisen opgesteld voor de
ontwikkeling van een nieuwe website. Uit
tientallen aanbieders selecteerde het bestuur
er drie om een offerte in te dienen. Na een
aanvullende
informatieronde
koos
het
bestuur in juni Frismedia uit Utrecht om de
nieuwe website te gaan bouwen. De
ontwikkeling daarvan is intussen in volle
gang. De website wordt naar verwachting
begin 2016 opgeleverd.
Bij de vormgeving van de nieuwe website
maken we graag gebruik van mooi en
boeiend fotomateriaal zoals je dat ook kent
van ons tijdschrift, bij voorkeur afkomstig

Er hebben zich al vijf verenigingsleden
aangemeld die hiermee aan de slag willen
gaan. Wil je ook een bijdrage leveren, door in
de commissie plaats te nemen, laat het dan
snel weten door een mail te sturen aan Ben
Huve.
Kun je op een andere manier input leveren,
geef ook dat dan door aan Ben.
Liefst voor 5 oktober, want we willen snel aan
de slag. Het doel is om reeds dit najaar, op
de extra ledenvergadering van 31 oktober,
twee kandidaten te verwelkomen die bereid
zijn het bestuur te versterken.

-1-

Extra ledenvergadering

HUTTENTREKTOCHT
Onze
huttentrektocht is dit
jaar op 24 en
25 oktober.
De tocht start
en eindigt in
Steenwijk. We
overnachten op
kampeerterrein de Waps in Oudemirdum, in
tent of hut.
Aanmelden kan door een mail te sturen,
maar wacht daarmee niet te lang als je graag
in een hut wilt. Kijk hier voor de laatste info.

Omdat eind augustus niet alle agendapunten
zijn behandeld (o.a. de begroting 2016) komt
er deze herfst een extra ledenvergadering:
op 31 oktober.
Dan wordt ook de selectiecommissie gekozen
die nieuwe bestuursleden gaat werven. In
voorlopige samenstelling gaat die commissie
nu alvast aan de gang,
misschien kunnen we 31 oktober ook al
enkele nieuwe bestuursleden verkiezen.
Deze algemene ledenvergadering is in De
Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht,
aanvang zaterdagmiddag 13.15 uur. Kijk op
www.wereldfietser.nl voor de agenda.

SINTERKLAASWEEKEND
Ook dit jaar weer een Sint tocht in het
weekend van 5-6 december.
Deze keer in Brabant. De tocht gaat van
Arnhem, via Groesbeek, naar Beers en de
volgende dag via de rivieren naar Den Bosch.
Graag aanmelden bij Suzanne Vonk.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Onze
nieuwjaarsbijeenkomst
is
zondagmiddag 10 januari 2016, aanvang 14
uur. Zoals altijd in De Kargadoor, Oudegracht
36 in Utrecht, niet ver van het station. Alle
leden van onze vereniging zijn welkom!
Je ontmoet er cracks die al tig keer rond de
wereld zijn gefietst, nijvere redactieleden,
eigenwijze
bestuursleden,
vrolijke
vrijwilligers, maar ook timide starters die op
zoek zijn naar een fietsmaatje. De sfeer is
informeel en de toespraken zijn kort.

Bestuurswisseling
Aan het einde van de zomer heeft binnen het
bestuur een verschuiving plaatsgevonden.
Jim van den Berg is als bestuurslid
afgetreden, Jaap van Dijk heeft zijn functie
als coordinator Activiteiten overgenomen.
Secretaris Edwin van Ooijen neemt ad interim
het voorzitterschap over van Robertjan
Kuijten, die wel als bestuurslid aanblijft.
Klik hier voor een toelichting.

Reparatiecursussen
Tenslotte
Bij de gevorderdencursus
van 24 en 25
oktober
is
nog
plaats.
Informatie
over de inhoud van de cursus en hoe je je op kunt
geven staat op het forum. Je kunt daar ook
zien of er nog plek is.

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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Enthousiaste en inspirerende Bestuursleden gezocht!
De vereniging “de Wereldfietser” opgericht in 1994 telt ruim 3000 leden. Daarnaast is er een
zelfstandige Belgische zusterclub, “de Vakantiefietser” met 1000 leden.
De algemene ledenvergadering tijdens het nazomerweekend op 29 en 30 augustus 2015 in
Zeewolde verliep jammer genoeg niet in een goede sfeer. Trefwoorden: gebrek aan vertrouwen
naar en onvoldoende communiceren door het bestuur richting leden. Ook trage proces rond de
vernieuwing van de website was een aandachtspunt. Mede naar aanleiding van het verloop en de
uitkomst van deze vergadering is unaniem zowel door de leden als het bestuur ingestemd met het
voorstel van Bert Sitters om op zoek te gaan naar 2 nieuwe kandidaten voor het bestuur.
We zoeken een M/V :

voorzitter

bestuurslid communicatie en PR
Tijdens en na de vergadering hebben Marjan van Eeden, Rob de Waal, Gaele Strootman, Bert
Sitters en Ben Huve aangegeven hiermee aan de slag te willen gaan. Zij gaan mogelijke
kandidaten selecteren uit de reacties en doen een voordracht aan de bijzondere ledenvergadering
zaterdag 31 oktober 2015.
Heb je belangstelling om voor onze mooie vereniging wat te doen ? Stuur dan je reactie middels
een Word document naar bhuve@hotmail.com en vermeld minimaal:





voor welke bestuursfunctie je interesse uitgaat
je specifieke (bestuurlijke) ervaring
je motivatie om bij te dragen aan het reilen en zeilen van de vereniging, dus waarom jij je
geschikt vindt voor een bestuursfunctie
en natuurlijk je personalia en contactgegevens

Het spreekt voor zich gezien de huidige situatie dat wij hoge eisen stellen aan communicatieve en
samenbindende vaardigheden. Om een goede start te maken is een coaching/mentoring traject
een mogelijkheid.
Wil je niet in het bestuur maar weet je iemand die volgens jou ook een prima kandidaat is, tip ons!
Ook voor vragen of verdere info kun je Ben bereiken op het bovenstaande e-mail adres. De
“functieprofielen” staan op de volgende bladzijde.
Een onderdeel van de procedure is een gesprek met enkele leden van de selectie commissie.
Oh ja, gezien de samenstelling van het huidige bestuur worden vrouwen nadrukkelijk verzocht ook
te reageren.
Graag zien we je mail tegemoet binnen 10 dagen na plaatsing van deze nieuwsbrief
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Functieprofielen

Voorzitter
Stort zich op de procesbegeleiding. Zorg voor een visie, zorgt dat de vereniging (meer) in
beweging komt, bouwt een nieuwe infrastructuur op, zorgt dat het bestuur wordt getransformeerd
van zelfwerkers, naar een effectief team dat coördineert, faciliteert, motiveert en stimuleert.
Functieprofiel

Procesmatig kunnen denken en handelen

Visie op de organisatie van hedendaagse vereniging met 3000 leden

In teamverband kunnen functioneren

In staat zijn om een organisatie op te bouwen of aan te passen

Vermogen om zaken in beweging te krijgen

In staat om draagvlak te creëren

Open en met elan kunnen communiceren

Transparante stijl van besturen

Stimulerend voor de leden en de buitenwacht

Vaardigheden om vergaderingen constructief te leiden

Vertegenwoordigd de vereniging extern

Bestuurslid communicatie
Is mede het gezicht van de Wereldfietser op het gebied van communicatie en P&R: intern en
extern. Werk samen met het bestuur en andere betrokkenen aan transparantie.
Functieprofiel

Procesmatig kunnen denken en handelen

Een kei in communicatie in woord en geschrift

In staat om een goede communicatie op te bouwen in de vereniging zelf

In staat zijn om deskundigheid over te dragen en leden te betrekken

In staat om het gezicht van de Wereldfietser en het belang van de Wereldfietser naar
buiten dragen

Stimulerend voor de leden en de buitenwacht.
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