Nieuwsbrief
December 2015
Nummer 2015-4

Agenda

actiepunten geleid. Om te voorkomen dat
berichten geen reactie of opvolging krijgen, is
in het bestuur afgesproken dat Gaele alle
berichten beantwoordt of doorstuurt aan de
juiste persoon binnen de Wereldfietser.

Januari
10
Nieuwjaarsborrel
10
Rondje Groningen
15
Wintertocht
30
Bijzondere ledenvergadering

Het nieuwe bestuur bestaat nu uit Eric Picard
(voorzitter), Gaele Strootman (secretaris),
Maarten Wagenmakers (penningmeester),
Rob de Waal (ingeschreven als bestuurslid),
Marjan van Eeden en Bert Sitters. Voor de
verslaglegging verkeert het bestuur a.i. in de
luxe positie dat Rik de Ruijter bereid is te
notuleren en de verslagen te maken.

Februari
3
Rondje Amsterdam
6
Carnavalstocht
20
Fiets en Wandelbeurs
Maart
12
Regio dag in Dronten
20
WF beurs in Bussum

We hebben veel positieve reactie van leden
gekregen van ons optreden tot nu toe. Wij
danken iedereen voor zijn/ haar betrokkenheid en steun in de vele aandachtspunten
die lopen. Mocht je en vraag hebben neem
dan gerust contact op met het bestuur. Het
bestuur is bereikbaar via het
adres
bestuur@wereldfietser.nl.

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

Bestuur voortvarend aan de slag!

Website - stand van zaken

Na de tumultueuze bestuurswisseling in de
Kargadoor op 31 oktober is het nieuwe
bestuur a.i. voortvarend van start gegaan. In
de eerste weken zijn enorm veel berichten
ontvangen
en
vragen
gesteld
over
lidmaatschappen, cursussen, reclame en
waar we zeer blij mee zijn, berichten van
fietsreizigers die hun verhaal willen delen
over hun reis. In die tijd zijn ook het
afgetreden bestuur en het nieuwe bestuur bij
elkaar geweest om lopende zaken te
bespreken en over te dragen aan de
opvolgers. De inventarisatie van de lopende
zaken en de vele mails hebben tot een enorm
lange maar prachtige lijst aan aandachts- en

Op de eerste vergadering van het interimbestuur is de ontwikkeling en in gang gezette
bouw van de nieuwe website van de
Wereldfietser besproken. We zijn van mening
dat we op de goede weg zijn maar achten de
kritische kanttekeningen van leden die in de
beginfase onvoldoende in het project zijn
betrokken belangrijk. Om te voorkomen dat
de kritiek als een zwaard van Damocles
boven de bouw van de website blijft hangen,
hebben we besloten een pauze in te lassen in
de bouw van de website.
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De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht, niet
ver van het station. Alle leden zijn van harte
welkom! Hera van Willick is er zal vertellen
over haar avonturen als fietsreiziger. Verder
ontmoet je 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. Wij rekenen
op je komst!

Onze beslissing heeft tot onze spijt Wim
Heijser doen besluiten zijn taak als
projectleider van de bouw van de website
neer te leggen. Wij hebben begrip voor zijn
besluit maar betreuren zijn stap. Wim heeft
zich lange tijd enthousiast ingezet voor de
ontwikkeling van de website en we zijn hem
daarvoor zeer dankbaar. Rob de Waal zal als
bestuurslid de kar verder trekken.

Bijzondere ledenvergadering

Onder voorzitterschap van Inge Meere, als
neutrale voorzitter, zijn begin december Eric
Picard, Gaele Strootman, Maarten Wagenmakers en Rob de Waal namens het bestuur
om
de
tafel
gaan
zitten
met
de
internetwerkgroep, aangevuld met Frouke
van Ommeren namens de redactie van het
tijdschrift. Deze internet werkgroep plus is op
dit moment bezig de eisen en wensen,
waaronder de door leden gegeven feedback,
op een rijtje te zetten. Een belangrijke
overweging
daarbij
is
dat
bestaande
functionaliteit niet verloren gaat, maar waar
mogelijk juist verbeterd wordt.

Het bestuur wil graag de status en de
voortgang van de bouw van de nieuwe
website en de begroting voor 2016
bespreken. Gezien het belang van de
agendapunten roepen we iedereen op om
deze Bijzondere Ledenvergadering bij te
wonen.
Voor meer informatie, kijk hier.

Begin januari levert de groep een document
op, met daarin een uitgewerkt voorstel voor
de eisen waar de website aan moet voldoen.
Op basis daarvan zullen we twee scenario's
afwegen: doorgaan met de ontwikkeling door
Frismedia, op basis van een aangepast plan,
of een complete herstart.

Oproep informanten

Ben je geïnteresseerd in de plannen voor de
nieuwe website, geef je dan op via dit
formulier. Je krijgt dan begin januari het
document toegestuurd, en krijgt gelegenheid
om tijdig feedback te geven.

Nieuwjaarsborrel
De fietsbeurzen komen er weer aan. De Fiets
en Wandelbeurs het weekend van 20 en 21
februari, deze keer in de Utrechtse Jaarbeurs.
Onze eigen Wereldfietsbeurs opnieuw in
Bussum, op zondag 20 maart. Voor deze
beurzen zoeken we weer informanten! Heb je
recente fietservaring in bepaalde landen? En
wil je daar, gezeten achter een tafeltje,
informatie over geven aan langslopende
bezoekers?
Meld je dan aan bij Hans Metz.

Onze nieuwjaarsbijeenkomst
is zondagmiddag 10 januari 2016, aanvang 14 uur in
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Meedenkers en handen nodig!

Carnavalstocht

De draaiboeken zijn van de plank gehaald en
de voorbereidingen van de beurzen zijn in
volle gang. Er is veel werk aan de winkel en
meedenkers en handen zijn hard nodig om de
beurs van de Wereldfietser in Bussum en op
de Fiets- en wandelbeurs in goede banen te
leiden. We zijn blij met de versterking met
Annita van Vliet maar extra ondersteuning in
de AC blijft hard nodig! Vind je het leuk om
op de beurs een paar uurtjes mee te helpen,
dan zijn we je daar zeer erkentelijk voor.
Neem svp contact op met Jaap van Dijk
(Jacobwvdijk@gmail.com)
voor
meer
informatie. Alvast veel dank namens de AC.

De Carnavalstocht 2016, zaterdag 6 februari
tot en met dinsdag 9 februari, gaat vanaf
station Boxmeer naar Sittard dwars door
Limburg. Daarbij gaan we ook een stuk door
Duitsland en België heen. Carnavalskleding is
niet nodig, verkleed gaan als fietser is
voldoende.
Kijk voor de routes, campings, aanmelden en
alle overige informatie op het forum.

Regiodag Dronten
De Wereldfietser organiseert sinds 2015
diverse regiodagen per jaar, een van die
regiodagen is in Dronten bij Jan Brinkman.
Als je nieuwsgierig bent naar het reizen per
fiets kom dan gerust op 12 maart naar
Dronten! We hebben leuke lezingen over het
reizen per fiets en de diverse landen die je
zou kunnen bezoeken. Meer informatie volgt
nog, maar een bezoekje aan Jan Brinkman
mag je alvast in je agenda zetten.

Wintertocht

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.

De eerste klassieker van het nieuwe jaar met
traditioneel boerenkool, worst en glühwein.
Fiets jij ook gewoon door in de winter en
beschik
je
over
een
goede
winterkampeeruitrusting? Meld je dan nu aan voor
de wintertrektocht van vrijdag 15 tot en met
zondag 17 januari.
Hier vind je meer informatie op de site en op
het forum is er ook een topic geopend.
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