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van het vijfkoppige bestuur. Het bestuur is
daarom op zoek naar een drietal nieuwe
bestuursleden. De vacatures kun je vinden op
de site.

Agenda
Juni
2-6
17-18

Pinksterweekeinde
Kortste nacht fietstocht

z

WF18-35 op de
Fiets- en Wandelbeurs

September
15-17 Achterhoekweekeinde
29-1
Najaarsweekeinde
................................

Verplaatsing najaars-ALV

WF18-35 heeft op de Fiets- en Wandelbeurs
in Utrecht een wereldkaart vol droomreizen
verzameld. In onze stand tegenover De
Wereldfietser kon iedereen zijn reis plotten
en kans maken op leuke prijzen. Stiekem
waren we natuurlijk ook op zoek naar
enthousiaste jongelingen met grote plannen.
En het bleken er teveel om op te noemen!
Opvallend veel ligfietsers, veel jongeren die
voor het eerst voor lange tijd weg gingen,
avontuur, uitdaging, maar ook de wens om te
laten zie dat de wereld een vriendelijke plaats
is. En een enkeling maakte het wel heel
extreem door er een kano en ski's bij te
halen.

Tijdens de laatste ALV heeft het bestuur
aangegeven de najaars-ALV graag naar later
in het jaar te willen verplaatsen. De
aanwezige leden hebben aangegeven hier
geen bezwaren tegen te hebben, waardoor
deze wijziging reeds dit jaar zal plaatsvinden.
In de volgende uitgave van het tijdschrift zal
nader worden ingegaan op wat dit voor het
weekeinde
op
de
Harskamperdennen
betekent (dit gaat natuurlijk gewoon door!).
Als datum voor de ALV is vooralsnog 18
november 2017 gepland.

Dirk Hobo (#37 op de kaart) heeft een
jaarabonnement op De Wereldfietser en
fietsshirt gewonnen met zijn reis door Afrika.
Afrika is een continent dat nog veel te
onbekend is bij fietsers. En wie weet zien we
zijn belevenissen ook nog in het tijdschrift
terug.

Nieuwe bestuursleden gezocht
Het
bestuur
heeft
de
noodzakelijke
taakgebieden die worden bestreken om de
vereniging op een goede manier te besturen,
op een rijtje gezet. Om de verschillende
bestuurlijke taken te organiseren en te
continueren is er behoefte aan versterking
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mee te doen met activiteiten van de
vereniging. Houd de website dus in de gaten.

Denktank standpresentatie
Fiets- en Wandelbeurs (oproep)

Anne Bijen en Floris uit het Broek (#22)
hebben ook een jaarabonnement en fietsshirt
gewonnen. Beide zijn scholieren, maar hun
gezamenlijk enthousiasme voor fietsen was
aanstekelijk. Dit jaar gaan ze van de
oorsprong van de Rijn terug naar huis.

De laatste jaren stonden we steeds met
ongeveer dezelfde stand op de Fiets- en
Wandelbeurs.
Vanuit
de
standhouders
kwamen reacties om de stand anders in te
richten met meer openheid en meer
duidelijkheid over ons doel: wij een
vereniging van
fietsreizigers
en geen
reisorganisatie. Wim van Eeden heeft een
schets gemaakt hoe deze stand er uit zou
kunnen zien. Verder hadden we afgelopen
jaar een paar tenten op het tentenveld, maar
leden lieten zien wat voor spullen zij
kampeerden. Bovendien hadden wij ook nog
de jongeren van WF 18-35. Graag komen we
tot een samenhangende presentatie waarmee
we in gesprek kunnen gaan met de
beursorganisatie.
Diverse
betrokkenen
hebben al opgegeven om mee te werken aan
een fraai plan, maar we willen graag nog
meer leden met kennis hierbij betrekken. Wil
je meewerken, stuur dan een mailtje naar
activiteiten@wereldfietser.nl.

Hier kun je de oogst van beide dagen
bekijken:
Kaart van dag 1
Kaart van dag 2

Kortingen met de ledenpas
Sinds dit voorjaar zijn kortingen mogelijk met
onze ledenpas bij een aantal bedrijven. Een
aantal
bedrijven
geeft
een
bepaald
percentage. Anderen werken met een
maandelijks wisselend aanbod. Let goed op
de aanbiedingen op onze website.
Ons streven is om deze kortingen verder uit
te breiden. Ken jij een geschikt bedrijf dat
mogelijk mee wil doen? Stuur even een
mailtje naar activiteiten@wereldfietser.nl.

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.
Reacties op deze nieuwsbrief kunnen worden
gestuurd naar nieuwsbrief@wereldfietser.nl.
Afmeldingen en adreswijzigingen sturen
naar leden@wereldfietser.nl.

Jongerenpagina
Binnenkort verschijnt de ‘jongerenpagina’ op
de website! Deze pagina biedt (‘onze’)
jongeren de gelegenheid met elkaar in
contact te komen, waarmee we (nog) meer
jongeren enthousiast hopen te maken om
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