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Verbeteringen website

6.

toepassen op de homepage en de wiki.
We gaan ook kijken of we de
vormgeving zo kunnen aanpassen dat de
site makkelijker bruikbaar is op tablets
en smartphones. (Een geheel nieuwe
vormgeving wordt voorlopig nog even
uitgesteld.)
Zorgen dat je met je forumaccount kunt
inloggen op de homepage zodat je ook
daar kan reageren op berichten. We
willen ook je lidnummer koppelen aan je
account, waardoor ieder lid automatisch
toegang krijgt tot het clubhuis.
Alles rondom activiteiten verplaatsen
naar de homepage; een jaarkalender op
de homepage, en een aanmeldformulier
voor activiteiten.
De homepage opnieuw indelen en
levendiger maken.
Zorgen dat de nieuwsbrief kan worden
aangemaakt en verstuurd via de
website. Nieuwsbriefvoorkeuren koppelen aan je profiel.

Meer info en vorderingen zullen worden
gepubliceerd in het clubhuis, daar kun je ook
meedenken, en meedoen.

Nu het project met Frismedia is stopgezet,
vervolgen we de websitevernieuwing langs
twee sporen:
1. Voor de lange termijn gaan we kijken
waar we met de vereniging naartoe
willen, en hoe de website onze
vereniging daarin kan ondersteunen.
2. Op de korte termijn gaan we een aantal
praktische verbeteringen doorvoeren aan
de huidige website. Dit wordt gedaan
door een clubje actieve leden, en in
principe zonder kosten.

Bestuursleden gezocht!
Het zittende bestuur is 31 oktober 2015
aangesteld als een tijdelijk bestuur (ad
interim).

De plannen zijn als volgt:
1. De software updaten en een testwebsite
inrichten,
zodat
we
vernieuwingen
zonder gevaar kunnen testen.
2. Voor meer eenheid gaan we de
oorspronkelijke vormgeving, zoals die op
het forum aanwezig is, ook weer

De zes bestuursleden blijven tot aan de
volgende ledenvergadering op 9 april
aanstaande de lopende zaken waarnemen.
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De zittende bestuursleden maken elk hun
eigen afweging of men zich verkiesbaar wil
stellen als bestuurder.
Inmiddels hebben al enkele leden zich
aangemeld als kandidaat bestuurslid.
We mogen echter vaststellen dat er nog altijd
ruimte is voor geïnteresseerden om zich voor
een bestuursfunctie kandidaat te stellen, met
name voor leden die de functie van
penningmeester ambiëren!

goedgekeurd. Een dezer dagen zullen de
nieuwe regels worden gepubliceerd en in
werking treden.
We hopen dat ze zorgen voor meer
duidelijkheid, en bijdragen aan een goede
sfeer op het forum. Feedback en suggesties
kun je sturen aan de moderatoren.

Wereldfietsbeurs 2016

Op de Algemene Ledenvergadering op 9 april
vinden de verkiezingen plaats. Wil je
bijdragen aan de koers en het besturen van
de Wereldfietser, laat het ons weten. Stuur je
kandidaatstelling voor 2 april as. aan Gaele
Strootman (secretaris). Zijn emailadres is
Gaele@wereldfietser.nl.
Voor
meer
informatie neem je contact op met Eric
Picard. Hij is bereikbaar op het nummer 06
55 17 60 14.
Op zondag 20 maart is het weer zover: onze
eigen Wereldfietsbeurs in Bussum. Je kunt
hier terecht van 10 tot 17 uur.
Centraal op onze gezellige beurs staat het
contact
tussen
fietsreizigers
die
hier
ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen
voor nieuwe fietsavonturen. Doorgewinterde
cracks en bedeesde beginners ontmoeten
elkaar in een gemoedelijke mix.
Op de beurs zijn lezingen, workshops,
materialen- en reisinformatie en 'Fietsers
informeren fietsers'.
Voor meer informatie, kijk op de site.

Nieuwe forumregels

Regionale fietsmarkt Dronten

Vereniging 'de Wereldfietser' en Stichting
'Europafietsers' organiseren samen met Jan
Brinkman .... de wereld aan fietsen! de 2e
regionale fietsreismarkt op zaterdag 12 maart
in Dronten. Een mooie dag voor fietsers die
overwegen een fietsreis te maken of die
nieuwsgierigen zijn naar fietsreizen in diverse

Kort geleden is een grote update opgeleverd
van de regels die gelden voor gebruik van het
forum. Met name moderator Hans heeft hier
veel
tijd
ingestoken.
De
input
die
forumgebruikers
hebben
gegeven
in
september vorig jaar is erin verwerkt. Het
bestuur
heeft
de
regels
inmiddels
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landen. Interessant voor fietsers die een
aantal maanden onderweg willen zijn, maar
ook voor diegenen die tijdens hun vakantie in
Frankrijk willen gaan fietsen.

vinden, brak hierbij zijn enkel en moest met
de ambulance worden afgevoerd. Lees het
interview met Dan, dat tegelijk een cursus
moeilijke woorden is geworden, op de site:
Interview met Dan

Laat je inspireren!
Heb je altijd al eens willen weten hoe je
lichtgewicht op pad kunt gaan? Of wil je juist
weten wat voor fiets je het beste kunt
gebruiken? Kom dan vooral langs op deze
fietsreismarkt. Er worden onder andere
presentaties gehouden over een fietsreis naar
Rome en een fietsreis naar Santiago de
Compostella.
Afgezien van diverse lezingen zijn er speciaal
voor deze dag Santosfietsen met Rohloffnaaf
waarop je kunt proefrijden. Koga Signature
en Jan Janssen fietsen staan worden voor u
op maat afgesteld voor een stevige proefrit.
Speciaal voor de kinderen zijn er lichtgewicht
Frog vakantiefietsen.
Tot slot zijn er diverse stands aanwezig van
zowel de Wereldfietser als de Europafietsers
waar je je kan laten informeren over de vele
boeiende activiteiten van deze verenigingen.

Vrijwilligersweekend

Als
blijk
van
waardering
voor
jullie
inspanningen wordt jullie door de vereniging
een weekend aangeboden. Wij hebben geen
lijst van vrijwilligers en van wie, wat, waar
(en met wie) heeft gedaan. Maar dat weten
jullie zelf wel. Dus, heb je de afgelopen twee
jaar iets voor de vereniging gedaan, meld je
dan gauw aan.
Wij zorgen voor een onderkomen, een warme
maaltijd en een ontbijt. Zorgen jullie voor de
gezelligheid?
Voor meer informatie, kijk op de site.

En laat gratis je fiets op maat afstellen
Jan Brinkman biedt tijdens deze dag een
gratis bodyscan aan.
Zij meten 5
lichaamspunten, en je fiets wordt door Jan
Brinkman vakkundig
opmaat
afgesteld.
Normaal kost deze bodyscan en afstelling van
je fiets € 35,-. Omdat Jan Brinkman in 2016
hun 25 jaar bestaan en jubileum vieren, is
op 12 maart deze meting geheel gratis. Kom
hiervoor op de fiets of neem je fiets mee!
Waar?
De fietsreismarkt vindt plaats op zaterdag 12
maart bij Jan Brinkman .... de wereld aan
fietsen! aan De Dommel 46 te Dronten, van
10.00 tot 16.00 uur. Kom je rond lunchtijd,
eet dan gerust een broodje met ons mee.
Graag tot dan!

GPS-weekend
Dit weekend is voor
leden
die
regelmatig fietsen,
al “iets” ervaring
hebben
met
gps/digitale kaarten
hebben, maar nog
veel vragen hebben
en nog meer willen weten van routeplannen,
navigatie onderweg, digitaal kaartgebruik,
registreren en opslag van het afgelegde
traject. Het wordt georganiseerd in Steenwijk
van 1 t/m 3 april.Voor meer informatie en
opgave, kijk op de site.

Sinterklaas strooit met blauwe
zwaailichten.
Tijdens de Sinterklaastocht 2015 gebeurde er
een fietsongeluk. Dan, een Vakantiefietser
die ook geregeld bij De Wereldfietser is te
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Beginnersweekend

Fietsreparatie

Een kapotte spaak, een gebroken ketting,
een haperende versnelling? In samenwerking
met
Marten
Gerritsen
organiseert
De
Wereldfietser
een
tweedaagse
fietsreparatiecursus. De cursus bestaat uit
theorie maar vooral uit praktijkblokken.
Op 23/24 april of 30 april/1 mei hebben we
nog plaats bij de basiscursussen. En op 28/29
mei bij de gevorderdencursus. Kijk op het
forum voor meer informatie.

Denk je erover voor het eerst op
fietsvakantie te gaan, maar ben je wat
onzeker omdat je het nog nooit gedaan hebt
en je niet weet of je fiets en tent wel
bruikbaar zijn? Wil je liefst niet gelijk veel
geld uitgeven? Dan kun je van 22-24 april
onder
begeleiding
van
twee
ervaren
vakantiefietsers een weekend fietsen en
kamperen op de Veluwe, je kunt je spullen
uitproberen en luisteren naar lezingen over

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.

fietsen en kampeermateriaal.
Meer informatie binnenkort op de site.
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