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Agenda

stand van de Wereldfietser staan leden van
ons niet alleen met hun tentjes en hun
overige uitrusting, maar geven liefhebbers
van
offroad
een
demonstratie
van
bikepacking.
Je vindt de stand van de Wereldfietser van 24 maart in hal 4 van de Jaarbeurs: stand
4.C.77. Klik hier voor meer informatie over
de beurs.

Maart
2-4
Fiets- en Wandelbeurs
30-2
Paastocht
31-1
Fietsreparatie basiscursus
April
8
Wereldfietsbeurs Ede
14-15 Fietsreparatie basiscursus
22
Algemene Ledenvergadering
April
5-6
9-13
18-21
26-27

Algemene Ledenvergadering

Fietsreparatie basiscursus
Hemelvaarttocht
Pinkstertocht
Fietsreparatie vervolgcursus

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

Fiets en Wandelbeurs
Schrijf alvast in je agenda: op 21 april is er
weer de voorjaars-ALV, waar het jaarverslag
en de financiële verantwoording worden
gepresenteerd. Er staan voorstellen tot
aanpassingen in het reglement op de agenda,
dus ieders aanwezigheid wordt zeer op prijs
gesteld. Meer informatie volgt op de website.

Vereniging De Wereldfietser heeft dit jaar een
extra grote stand van 7 meter lengte, waarin
we goed tot uiting willen laten komen wat
onze vereniging is en wat wij doen.
Tijdschrift: Je hebt allemaal het vernieuwde
tijdschrift ontvangen. Wat vind je hiervan?
Heb je suggesties of leuke ideeën. Op
vrijdagmiddag 2 maart zijn onze hoofdredacteur Frouke van Ommeren en eindredacteur Bert Platzer aanwezig op de stand
naast de tijdschriftenmolen om met jullie van
gedachten te wisselen over ons tijdschrift
Bikepacking: We zien het steeds meer op
kampeerweekeinden van de Wereldfietser. Je
bagage wat compacter op de fiets bevestigen
dan in de klassieke fietstassen. Tegenover de

Gezocht: organisatoren voor de
Hemelvaart- en Pinkstertocht.
Wij zijn nog op zoek naar organisatoren voor
zowel
de
Hemelvaarttocht
als
de
Pinkstertocht. Lijkt jou het leuk om in 2018
om voor onze leden een onvergetelijk
Hemelvaart
of
Pinksterweekeinde
te
organiseren? Neem dan contact op met
activiteiten@wereldfietser.nl. Mocht je nog
niet
veel
ervaring
hebben
met
het
organiseren van fietstochten en zou je hier
graag ondersteuning bij willen hebben, dan
kunnen wij je hier uiteraard mee helpen.
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Wereldfietsbeurs 2018

Informatie
Gebouw ‘De Fietser’, Akulaan 2 (voor
navigatie: Badweg Ede), 6717 XN, EDE.
Zondag 8 april, open van 10:00 tot 17:00
uur.
De toegang tot het gebouw van De Fietser is
gratis voor iedereen, toegang tot de beurs
(met o.a. lezingen en workshops) kost €5.
Leden van de Wereldfietser betalen €4 (op
vertoon van je lidmaatschapskaart).
De Fietser ligt een paar honderd meter vanaf
NS-station Ede-Wageningen. Gratis, overdekt
en afsluitbaar je fiets stallen en ook gratis
parkeren voor gemotoriseerd verkeer.

Op zondag 8 april organiseren we weer onze
eigen Wereldfietsbeurs. Dit jaar op een
bijzondere locatie in het historische gebouw
waar vroeger de ENKA-fabriek was gevestigd.
In de enorme hal van dit voormalige
fabriekscomplex, bevindt zich nu De Fietser,
een showroom en testcentrum voor alle
fietsen geproduceerd door de Accellgroep.
Deze omvat de merken Batavus, Koga,
Sparta, Van Nicholas, Loekie kinderfietsen en
onderdelen,
gereedschap
en
reserveonderdelen van producent Juncker.
Gebruikelijk tref je in dit testcentrum van
ACCELL alleen hun merken. Santos en Idworx
zullen niet aanwezig zijn op de beurs. Maar
de Wereld-fietser heeft kunnen afspreken dat
er wel stands zijn met kleine merken als
Snel, Avaghon en M-Gineering.
In de hal is een testcircuit waar je de fiets
van je keuze kunt uitproberen. Ook zijn er
kinderfietsen, E-bikes (ook vakantiefietsen
met elektrische ondersteuning), onderdelen,
gereedschap en een leuk museum.

Het programma
Er zijn tal van informanten die van alles
vertellen over hun favoriete fietsbestemming.
De workshops zullen weer veel informatie
geven voor de beginnende en gevorderde
fietser en bij de reisverhalen zullen we extra
aandacht besteden aan bestemmingen wat
dichter bij huis.
Zodra er meer bekend is zetten we dit op de
site.

Zoals gezegd zijn we druk bezig met het
invullen van het programma en zoeken we
nog een aantal vrijwilligers voor onderstaande taken:
Informant: je wilt graag aan collega fietsers
vertellen waar je leuk gefietst hebt en je
ervaringen delen. Je krijgt een dagdeel de
beschikking over een tafel waar je aan de
hand van fotoboeken, landkaarten enz, je
ervaringen kunt delen met andere fietsers.
Aanmelden bij Hans Metz

Op deze locatie van 10.000 m2 hebben we de
beschikking over veel ruimte voor de
informanten en exposanten. Voor het geven
van workshops en reisverhalen is er een
aantal prachtige zalen waar 40 tot 100
toehoorders een plaatsje kunnen vinden. In
het museum van de locatie is een gezellig
restaurant voor een hapje en een drankje.

Reisverhalen: je hebt een mooie reis
gemaakt en kan aan de hand van
bijbehorende foto's daar een boeiend verhaal
over houden. Je krijgt hiervoor 45 minuten
de tijd. Er is een zaal met 100 stoelen en die
volledig uitgerust is met audiovisuele
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hulpmiddelen,
HD-beamer,
geluid
en
hoofdmicrofoon. Dit jaar willen we het accent
leggen op fietsen in Nederland en Europa.
Aanmelden bij Hans Metz.

We zullen in de nieuwsbrief berichten over de
voortgang van het project. Tevens kan er
meegedacht en gesproken worden op het
forum.

Workshops: ook dit jaar willen we een aantal
workshops geven. Denk je dat je aan de hand
van plaatjes of producten iets kan vertellen
over een onderwerp dat voor veel collega
fietsers belangrijk en/of nuttig is om te
weten. Meld je dan aan bij Annita van Vliet.

Buitenlandtocht Afrika:
interesse en info-Sessie

Zaalwachten: voor drie zalen hebben we
zaalwachten nodig. Hun taak zal zijn controle
van toegangsbewijzen en/of de mensen die
een lezing geven helpen bij het opstarten van
hun presentatie. Het zou handig zijn als je
wat kennis hebt van presentaties geven met
een laptop. Meld je dan aan bij Ronald van
der Perk.

Eind 2018 zal er een buitenlandtocht worden
georganiseerd naar Afrika door Laura
Smeets, ons nieuwe bestuurslid Activiteiten
van de Wereldfietser.
Laura heeft zelf 6 jaar in Afrika gewoond en
een fietsreis van een jaar door Oost- en
Zuidelijk Afrika gemaakt. Omdat ze haar
fietservaring door dit geweldige continent
graag wil delen met andere wereldfietsers,
zal ze in de tweede helft van dit jaar een
fietstocht naar een Afrikaans land waarschijnlijk Oeganda óf Tanzania óf
eventueel Zuid-Afrika - organiseren.

Kassa: bij de ingang hebben we vrijwilligers
nodig voor de kaartverkoop. Meld je dan aan
bij Ronald van der Perk.
Wereldfietser info stand: bij deze stand
hebben we vrijwilligers nodig die informatie
kunnen geven over onze vereniging,
bezoekers kunnen enthousiasmeren en
nieuwe leden kunnen inschrijven. Meld je dan
aan bij Ronald van der Perk.
Exposanten: bedrijven of instellingen met
affiniteit voor onze hobby zoals kamperen,
fietsen, reizen, fietsvervoer en dergelijke en
die denken dat ze ons zinvolle informatie
kunnen verschaffen kunnen zich aanmelden
bij Fred Kok.

Mocht je eventueel interesse hebben om mee
te gaan op deze buitenland tocht, vul dan de
vragenlijst in. Dit geeft haar een eerste
inzicht
in
het
aantal
mogelijk
geïnteresseerden en het type reis waar
behoefte aan is (denk hierbij o.a. aan welke
landen, accommodatie, type wegen, aantal
km per dag, etc.).
De informatie-avond is vrijdag 23 februari
van 19 tot 21 uur bij Horizon Bicycles in
Utrecht
(Oudegracht
65).
Ben
je
geïnteresseerd of heb je andere vragen dan
kun je contact opnemen met Laura via mail
of 06 1939 2915.

Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere vereniging groot én klein - voldoen aan privacyregels,
voortkomend uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe wet
verwacht van verenigingen dat zij zelf
stappen ondernemen om alles omtrent
privacy uit te zoeken, te regelen en vast te
leggen.
Meer informatie over wat dit voor ons als
vereniging inhoud vind je op het forum in dit
topic.
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Openstaande vacatures Wereldfietser
Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie (AC) van de
Wereldfietser heeft sinds dit jaar een start
gemaakt de rollen en taken binnen de AC te
structureren.
Daarvoor
zoekt
De
Wereldfietser nu voor verschillende functies
betrokken leden voor de AC.
De volledige informatie over de openstaande
functies is te lezen op het forum. Hier in de
nieuwsbrief een korte samenvatting:

die door de Wereldfietser - al dan niet in
samenwerking met andere organisaties - tot
stand worden gebracht.
Contactpersoon
Communicatie & Evaluatie
Voor de contactpersoon communicatie zijn wij
op zoek naar een communicatiegoeroe.
Iemand die goed overweg kan met de
computers, houdt van organiseren en de
Activiteitencommissie van de Wereldfietser
goed kan ondersteunen met de communicatie
en organisatie van haar activiteiten.
Mocht je interesse of vragen hebben over een
van bovenstaande functies, neem dan z.s.m.
contact op met de voorzitter van de
activiteitencommissie: Laura Smeets of 06
1939 2915.

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 stuur je
naar leden@wereldfietser.nl.

Achtergrond Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie richt zich op het
initiëren en organiseren van vele activiteiten
voor leden van de Wereldfietser. Elk jaar
worden er 10-20 meerdaagse tochten
georganiseerd
die
in
door
en
in
samenwerking
met
leden
van
de
Wereldfietser worden georganiseerd. Tevens
organiseert de AC met een betrokken groep
leden ieder jaar de beurs van de
Wereldfietser. Ook op beurzen, in de regio en
bij fietsreparatiecursussen is de vereniging
betrokken.
De volgende 3 vacatures staan open:
Contactpersoon Fiets & Wandelbeurs
De contactpersoon Fiets en Wandelbeurs is
verantwoordelijk voor de coördinatie van de
stand en activiteiten van De Wereldfietser op
de Fiets & Wandelbeurs die jaarlijks rond
maart wordt georganiseerd.
Contactpersoon Evenementen
De
contactpersoon
evenementen
is
verantwoordelijk voor de coördinatie van de
evenementen die worden georganiseerd door
de Wereldfietser. Dit zijn zowel cursussen,
workshops, lezingen en andere activiteiten

RRVBBL

-4-

