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Vacatures

In verband met het per 2019 aftreden van de
secretaris van het bestuur is het bestuur op
zoek naar een secretaris.
De secretaris vervult binnen het bestuur een
belangrijk rol, onder andere door het bestuur
te ondersteunen met praktische taken. Als
secretaris ben je een belangrijke organisatorische kracht voor de vereniging.
Samen met de andere bestuursleden denk je
na over wat de vereniging nodig heeft op
korte en op lange termijn en wat daarvoor
moet worden gedaan.
In deze functie binnen het bestuur houd je je
primair bezig met het bijeenroepen van
bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, verzorg en reageer je op
inkomende post, onderhoud je contact met
de
ledenadministratie
en
initieer
of
participeer je in diverse projecten.

De vereniging De Wereldfietser is een
vereniging met rond de 3000 leden voor
fietsreizigers in Nederland, Europa en ver
daarbuiten. De Wereldfietser organiseert
samen met vrijwilligers en commissies circa
30 evenementen per jaar. Dat zijn o.a.
meerdaagse tochten, beurzen, cursussen en
lezingen. De website en het forum van de
Wereldfietser nemen een prominente plaats
in binnen de informatievoorziening en communicatie met leden en bezoekers. Vier keer
per jaar verschijnt in samenwerking met De
Vakantiefietser uit België het tijdschrift de
Wereldfietser.

De taken van de secretaris omvatten:

In overleg met de voorzitter opstellen
van de agenda op voor de bestuursvergadering.

De Wereldfietser is op zoek naar kandidaten
voor de volgende vacatures:
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Iedereen uit het bestuur op de hoogte
stellen van te houden vergaderingen.
Behandelen van in- en uitgaande post.
Beheren en zorgen voor een toegankelijk
archief.
Initiëren en/ of participeren in verschillende projecten.
Bestuurlijke regels in de gaten houden.
Contacten onderhouden met derden
zoals
de
ledenadministratie
en
commissies.

Informatie
Voor meer informatie omtrent deze functie
kun je contact opnemen met de voorzitter
Eric
Picard,
(eric@wereldfietser.nl
of
0655176014) of na 25 augustus met de
secretaris Gaele Strootman
(gaele@wereldfietser.nl).

Vacature bestuurslid PR

Wie zoeken wij?

Je hebt en voelt binding met de
vereniging de Wereldfietser.

Je bent vaardig met e-mail en
tekstverwerkers.

Je kunt je mondeling en schriftelijk goed
uitdrukken.

Je beschikt over organisatorische en
communicatieve vaardigheden.

Het bestuur van de Wereldfietser telt
momenteel zeven bestuursleden. In de
afgelopen maanden heeft het bestuur de
noodzakelijke taakgebieden die worden
bestreken om de vereniging op een goede
manier te besturen, op een rijtje gezet. Om
de verschillende activiteiten te organiseren
en te continueren is er behoefte aan
versterking van het bestuur. Het bestuur
roept hierbij geïnteresseerden op voor de
bestuursfunctie Bestuurslid PR.

De meeste communicatie met de leden van
de vereniging vindt plaats via elektronische
weg waarin de website en het forum een
prominente plaats innemen. Een groep
vrijwilligers onderhoudt de werking van de
website. De huidige secretaris is steeds nauw
betrokken bij de (technische) vraagstukken
over de website. Het is derhalve een pré als
je affiniteit hebt met ICT-vraagstukken.

In deze nieuwe functie binnen het bestuur
houd je je bezig met het reclamebeleid, de
sponsoring, de promotie en de bekendheid
van de vereniging.

Algemeen
Het bestuur vergadert ongeveer iedere zes
weken uitgezonderd de zomervakantie. De
vergaderingen vinden in de regel plaats op
maandagavond in Woerden, maar (extra)
overleggen via skype zijn soms ook mogelijk.
Verder zijn er minstens twee algemene
ledenvergaderingen (voorjaar en najaar)
waar je aanwezigheid gewenst is. De
Wereldfietser kent een reisvergoeding op
basis van de kosten van openbaar vervoer of
een vergoeding per km. De vereniging
organiseert ieder jaar een bijeenkomst voor
alle vrijwilligers.

Je taken:

het opzetten en invullen van reclame- en
sponsorbeleid
(banners,
website,
ledenpas, promotieartikelen etc.)

communicatie met externe partijen; je
onderhoudt de contacten met bestaande
en toekomstige sponsors en maakt
contractuele afspraken om de toegevoegde waarde van het lidmaatschap
voor de leden verder uit te breiden.

invulling
samenwerking
tussen
De
Wereldfietser en de jongerengroep
(WF18-35).

Interesse?
Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan een
e-mail met je ervaringen en motivatie voor
deze functie naar bestuur@wereldfietser.nl.
Kandidaten dienen ten minste zes maanden
lid te zijn van de vereniging.

Wie zoeken wij?

je hebt affiniteit met PR en sponsoring.
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je legt makkelijk contacten en weet ze
op een natuurlijke manier te onderhouden.
je spreekt ‘de taal’ van de jongeren.
je bent up-to-date in de verschillende
sociale media.
je kunt je schriftelijk goed en makkelijk
uitdrukken.

wanneer de inhoud ongepast is, en je keurt
aanmeldingen van nieuwe gebruikers goed.
Je maakt deel uit van een team vrijwilligers
dat kan rekenen op de steun van het bestuur.
Functie-eisen
Je voelt je thuis op het forum en bent
betrokken bij de vereniging. Je hebt goede
sociale vaardigheden, en bent in staat om zo
nodig zakelijk op te treden. Uiteraard hebben
we forumregels om op terug te vallen, maar
in eerste instantie probeer je twisten te deescaleren.
Je
bezit een
flinke
dosis
relativeringsvermogen.

Algemeen
Het bestuur vergadert ongeveer iedere zes
weken
met
uitzondering
van
de
zomervakantie. De vergaderingen vinden in
de regel plaats op maandagavond in Woerden
maar vergaderingen via skype zijn soms ook
mogelijk. Verder zijn er twee algemene
ledenvergaderingen (in het voorjaar en het
najaar) waar je aanwezigheid gewenst is. De
Wereldfietser kent een reiskostenvergoeding
op basis van de kosten van openbaar vervoer
of een tarief per km.
Het bestuur streeft naar een evenwichtige
verdeling van mannen en vrouwen in het
bestuur.

Het is wenselijk dagelijks de berichten op het
forum te volgen en sommige onderwerpen
intensief te monitoren. Met de overige
moderatoren maak je afspraken over de
werkverdeling.
Als vrijwilliger word je jaarlijks uitgenodigd
voor
het
vrijwilligersweekend
van
de
vereniging.
We hanteren van beide kanten een
proefperiode van enkele weken, waarin je
door andere vrijwilligers wordt ingewerkt.
Mocht je twijfelen of het wat voor je is, dan
kun je het dus uitproberen.

Informatie en reactie
Voor nadere informatie over de functies kun
je contact opnemen met de voorzitter Eric
Picard per e-mail of telefoon. Zijn emailadres
is eric@wereldfietser.nl en telefoonnummer is
0655176014.

Reacties kun je sturen aan het bestuur van
de vereniging: bestuur@wereldfietser.nl.

Vacature moderatoren

Vacature contactpersoon
communicatie & evaluatie
(binnen de Activiteitencommissie)

Voor het forum van de Wereldfietser zijn wij
op zoek naar een of meer moderatoren.
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.

Functieomschrijving
Als moderator help je mee met het in goede
banen leiden van de diverse forumdiscussies.
Je beantwoordt vragen van gebruikers,
verwijdert, verplaatst of past berichten aan
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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. De Wereldfietser is ook ieder
jaar te vinden op de Fiets- en Wandelbeurs
waar een stand met leden en de AC wordt
ingericht en bemand. Door het jaar heen
worden initiatieven genomen om regionale
bijeenkomsten,, cursussen en workshops te
organiseren. Kortom, een AC die zich actief
inzet voor leden van de Wereldfietser.

Volgende nieuwsbrief

De AC komt 3-4 keer per jaar bijeen om te
vergaderen.
Specifieke
sub-vergadering
kunnen worden georganiseerd op initiatief
van de contactpersoon met een sub-groepje
AC leden en vrijwilligers.

Ondertussen houden we jullie op de hoogte
via het forum, waar je nu ook kunt
meepraten over de invulling van de maaltijd.

Houd eind augustus je mailbox in de gaten,
want rond 26 augustus verschijnt de
nieuwsbrief m.b.t. het Nazomerweekeinde op
Harskamperdennen, dat wordt gehouden op
1 en 2 september. Dit jaar worden speciaal
mensen die fietsen met tieners uitgenodigd,
om zo meer te weten te komen over hoe je
voor iedereen een leuke vakantie organiseert
als je kinderen de basisschool zijn ontgroeid.
Uiteraard zorgen we voor een kampvuur en
misschien komt er een heuse speurtocht...
Op zondag is er een speciale ALV, waarin we
belangrijke zaken met onze leden willen
delen, we roepen jullie op hier in grote
getalen naar toe te komen.

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

Voor de contactpersoon communicatie zijn wij
op zoek naar 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. Hierbij kan
je denken aan communicatie van de WF
website, Facebook en Twitter, maar ook de
nieuwsbrief,
ondersteuning
bij
externe
communicatie
van
evenementen
en
activiteiten (b.v. beurzen), en het overzicht
behouden van beschikbare documenten en
hulpmiddelen. Je werkt nauw samen met de
andere AC-contactpersonen en met het
bestuurslid communicatie vanuit het WF
bestuur.
Mocht er interesse zijn in of vragen hebben
over deze functie, neem dan contact op met
de voorzitter van de Activiteitencommissie:
Laura Smeets via laura@wereldfietser.nl of
bel 061939 2915.

-4-

