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Agenda

de vacature van bestuurslid PR. Totaal dus
drie op te vullen functies in het bestuur!
Kijk op de website voor de vacatureteksten.
Kom ons versterken. Het is leuk. Echt!

November
20
Cursus GPS navigatie
24
ALV najaar
27
Cursus GPS navigatie

ALV te Utrecht
De algemene ledenvergadering vindt plaats
op zaterdag 24 november van 13:00 tot
17:00
in
Utrecht
in
de
Kargadoor,
Oudegracht 36. De agenda vind je hier. Op
de vergadering zullen geen papieren versies
van de vergaderstukken beschikbaar zijn.
Dus print ze zelf uit, of neem ze digitaal mee.

December
1
Sinterklaastocht
8
Eerste fietsreiscursus
Januari
6
Nieuwjaarsreceptie
18
Wintertrektocht

Volmacht
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om
aanwezig te zijn, zorg dan dat je een lid dat
wel gaat een volmacht geeft. Op het forum
lees je hoe je dit kunt doen.

Dit is de laatste nieuwsbrief!

Lezing op de ALV
Kom ook naar ALV en geniet van de
inspirerende verhalen van Jeroen Kleiberg.
Hij neemt je mee op zijn reizen aan de hand
van zijn prachtige foto's en inspirerende
verhalen.

Huh? Laatste nieuwsbrief? In deze vorm
zeker. Nee, misschien wel de allerlaatste
nieuwsbrief überhaupt. Hoezo dan? Omdat
we als vereniging een bestuur nodig hebben,
en
bestuursvacatures
hebben.
Zonder
bestuur geen nieuwsbrief. Sterker nog,
zonder bestuur geen vereniging! En het
aantal vacatures neemt niet af. Nee, die
neemt toe.
Naast de acute behoefte aan een nieuwe
secretaris hebben we vanaf volgend jaar ook
dringend
behoefte
aan
een
nieuwe
penningmeester. Na 3 jaar trouwe dienst
heeft penningmeester Mieke te kennen
gegeven zich te willen (en moeten)
concentreren op jaar werk.
Dat
betekent
dat
twee
essentiële
bestuursvacatures vacant zijn, en dat naast

Over de lezing en Jeroen
Tot begin dit jaar was ik projectmanager voor
IT projecten bij de Rijksoverheid. Ik heb de
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zekerheid van mijn vaste baan omgezet in
het avontuur van het onbekende. Ik heb
ontslag genomen omdat ik meer voldoening
wilde halen uit mijn dagelijkse leven. Dit
grote avontuur vroeg om een transitie in stijl.
Daarom ben ik een stukje gaan fietsen. In
april van dit jaar ben ik in Tbilisi op de fiets
gestapt naar een toen nog onbekende
bestemming. In de maanden en kilometers
die volgden ben ik door Georgië, Armenië,
Iran, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië en eindpunt Kazachstan
gekomen.
Aangezien
fotograferen
en
schrijven tot mijn passies behoren, ben ik dat
intensief gaan doen om mijn reis vast te
leggen.

het theoriegedeelte, zijn materiaal aan te
schaffen.
De volledige informatie over deze cursus is te
vinden op de website en op het forum.

Wereldfietsbeurs 27 januari 2019
vrijwilligers gezocht

Regels tijdens tochten
Als vereniging willen we activiteiten zo veilig
mogelijk laten verlopen. Het is daarom van
belang dat alle deelnemers goed op de
hoogte zijn van welke regels er gelden bij
tochten. Zeker als je binnenkort weer
meegaat met een activiteit (aanmelden voor
de Sinterklaastocht kan nog!!!) lees dan de
samenvatting van één A4-tje hier.

Onze eigen Wereldfietsbeurs vindt plaats op
27 januari 2019 bij de Fietser in Ede. De
organisatie is inmiddels in volle gang. Deze
beurs kan niet zonder fietsende reizigers die
hun ervaringen delen met de bezoekers.
Daarom zoeken wij:
Informanten
Je zit achter een tafeltje met je plakboeken,
kaarten, foto's, laptop en je vertelt de
bezoekers alles over een recente fietsreis. Je
maakt ze enthousiast om in jouw favoriete
land te gaan fietsen. Voor de duidelijkheid
voor de bezoekers maken we dit jaar een
indeling per werelddeel. Dus clusteringen
van: West-Europa, Oost-Europa, Zuid- en
Noord Amerika, Azië, Afrika en Australië /
Nieuw-Zeeland.
veranderingen gaan erg
snel, dus vrij recent is erg belangrijk.
Een leuke manier om je ervaringen te delen.
De Wereldfietsbeurs is gemoedelijk en gezellig. Na afloop praten we bij tijdens een borrel
met bitterballen. Vind je een ochtend en een
middag te lang, dan kun je ook kiezen voor
slechts één dagdeel.

Beginnerscursus ‘Mijn eerste fietsreis’

In samenwerking met Horizon Bicycles en de
Kampeerclub NTKC organiseert de Activiteiten Commissie van de Wereldfietser ook
in 2019 weer een workshop voor de
beginnende fietskampeerder. De cursus
bestaat uit een theorie gedeelte in de winter
en een praktijkgedeelte vroeg in het
voorjaar. Voor deze formule is gekozen om
de aspirant fietskampeerder ruim de tijd te
geven om, met de kennis opgedaan tijdens

Lezinggevers
Tijdens een lezing neem je jouw publiek in
een zaal mee op een recente fietsreis met
een goed verhaal ondersteund door boeiende
beelden. Je zorgt voor een passende
combinatie van fietsbeleving, natuur, cul-
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tuur, ontmoetingen onderweg en praktische
zaken. Er is een beamer, computer, geluid en
scherm. Het enige dat je hoeft mee te nemen
is een passende USB-stick met jouw
presentatie. We hebben een handleiding "Hoe
geef ik een lezing tijdens een fietsbeurs?"

Wil je een bestaand lidmaatschap omzetten
in een partnerlidmaatschap, vul dan het
formulier
volledig
in,
kies
de
optie
"partnerlid", en zet in het opmerking-veld je
lidnummer. De ledenadministratie zal er
vervolgens voor zorgen dat je lidmaatschap
wordt omgezet (het invullen van het
formulier is van belang voor de incassoopdracht).
In het reglement staat voortaan deze tekst:
De vereniging kent twee typen lidmaatschappen: basislidmaatschap en partnerlidmaatschap.
Leden die partner zijn van een basislid
kunnen een partnerlidmaatschap aangaan.
Onder partner wordt verstaan elk lid van een
huishouden dat met een basislid een
duurzame relatie heeft en volgens het
bevolkingsregister op hetzelfde adres woont
als het basislid.
Het partnerlidmaatschap vervalt zodra:
a. de partner niet meer op hetzelfde adres
staat ingeschreven als het basislid; of
b. het lidmaatschap van het basislid is
beëindigd.
Het partnerlidmaatschap vervalt in dit geval
met ingang van het volgende kalenderjaar.
De contributie van het partnerlidmaatschap
bedraagt
50%
van
die
van
het
basislidmaatschap.

Workshopgevers
Ook tijdens een workshop sta je voor een
zaal. Je verzorgt een sessie over praktische
zaken.
Dit
kunnen
uiteenlopende
onderwerpen zijn: pech onderweg, fietsen in
de bergen, GPS/navigatie, fietsen met
kinderen,
vrouw
alleen,
gezondheid,
fotografie, wat neem ik mee en wat laat ik
thuis, wildkamperen, fietsen met een hond,
bikepacking enz... Wellicht heb je zelf een
interessant onderwerp.
Algemene hulp
Verder zijn er vrijwilligers nodig om de beurs
goed te laten verlopen. Vooraf moet alles
juist neergezet worden, er is assistentie
nodig in de zalen en de kaartjes moeten
gecontroleerd worden.
Help mee aan een geslaagde Wereldfietsbeurs!
Aanmelden
Meld je aan met gegevens waarvoor je je wilt
opgeven. Bijvoorbeeld: welke activiteit, welk
land, welke workshop. Graag reacties naar:
activiteiten@wereldfietser.nl.

Mocht je partnerlid willen worden en heb je
de contributie voor komend jaar al voldaan?
Vermeld dit dan ook in het opmerkingenveld, dan neemt de ledenadministratie
contact met je op.

Partnerlidmaatschap

De Wereldfietser op Radio 1: 29 dec.

Op de ledenvergadering tijdens het afgelopen
Nazomerweekend is besloten per 2019 een
partnerlidmaatschap in te stellen. Wil je
volgend jaar partnerlid worden, dan kun je je
vanaf nu aanmelden:
https://www.wereldfietser.nl/aanmelden.

Op zaterdag 29 december presenteert Jeroen
Dirks op NPO Radio 1 vanuit het Velorama in
Nijmegen een nieuwe editie van, zoals hij het
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zelf zegt, ‘het enige radioprogramma over
‘gewoon fietsen’ ter wereld: Fietsend het jaar
uit!

Ga snel naar de website voor meer informatie.
De Activiteitencommissie

Drie uur lang praat hij met gasten over
fietsen en de ontwikkelingen in Nederland
maar ook ver daarbuiten. Namens onze
vereniging schuift Femke Davids aan. Het
tweede uur van het programma is geheel
gewijd aan unieke ervaringen van fietsers.

Introductie deel 1: de leukste commissie van
de Wereldfietser ;)
De activiteiten commissie (AC) wil een
keertje haar vele fietsende gezichten aan de
vereniging laten zien. Daarom introduceren
we deze en de volgende nieuwsbrief (en
binnenkort ook op de website) de leden van
de commissie. Vanuit het perspectief van een
kersvers ingestapt AC lid draait de commissie
als een zonnetje…of een goed geoliede
ketting. Aanschuivend bij een (voor de
schrijver eerste) vergadering in Utrecht is de
sfeer gezellig en doelgericht. De commissie is
groot en een samenspel van ervaren rotten
en nieuwere enthousiastelingen. Daarnaast
werkt dit kernteam voor alle activiteiten met
heel veel vrijwilligers vanuit de hele
vereniging voor de verschillende activiteiten
samen. Zo leer je ook snel (meer) mensen
kennen.

Vorig jaar werd het programma tussen 14 en
17 uur uitgezonden, houd voor meer
informatie de website van NPO in de gaten!

Aanmelden van activiteiten
Iedereen kan een fietstocht organiseren. Voor
de richtlijnen die daarvoor binnen de
vereniging gelden is de opgestelde leidraad
herzien. Eén van de veranderingen is dat het
binnenkort alleen de activiteitencommissie
nog aankondigingen op het forum kan
plaatsen onder de rubriek ‘Wereldfietser
Activiteiten’. Wil je een tocht organiseren of
meer lezen wat daarvoor allemaal komt
kijken? Kijk dan op de website.

Marly Zeelen: “Contactpersoon fietstochten;
ik ben verantwoordelijk voor de planning en
publicatie
van
alle
weekend- en buitenlandtochten en ondersteun
organisatoren zo nodig bij
het organiseren van een
tocht.
Ik
ben
een
avontuurlijke fietser. Ik
zoek graag onbekende
gebieden op met zo veel mogelijk verkeersluwe wegen, tussen de bergen in de mooie
natuur en in andere culturen.”

AVG
Achter de schermen zijn we nog steeds druk
bezig met de aanpassingen die nodig zijn om
volledig aan de AVG-privacy-wetgeving te
voldoen. Dit keer hebben we geen specifieke
informatie.

Sinterklaastocht
Zin in het ultieme
sinterklaasspel, met
fietsgenoten na een
heerlijke dag fietsen
over de randen van
de
Veluwe,
de
IJsseldelta en het
Reestdal?
Fiets dan zaterdag 1 en zondag 2 december
mee met de Sinterklaastocht! Als je het
buiten te koud vindt kun je zelfs binnen
slapen.

Bert Sitters: “Vliegende keep, van alles gedaan, en doe nu nog Fiets en Wandelbeurs,
Wereldfietserbeurs,
organisatie
tochten,
organisatie cursussen
en regionale activiteiten, maar wil alles
overdragen. Ik ben
zoals de Duitsers zo
fraai uitdrukken een
"Genuss Radler" Géén snelheidsduivel of
kilometervreter. Fietsers hebben recht op
zoevend asfalt. Beleving onderweg staat
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voorop. Heb in 92 landen gefietst. Favorieten
zijn Thailand en Spanje. Ik heb veel lezingen
over mijn tochten te geven en wil anderen
oproepen om dit ook te doen.”
Anja Westerweel: “Fiets en Wandelbeursorganisatie. Ik ben een
Ligfietser op een Trike
met
ondersteuning.
Afgelopen
zomer
3
maanden dwars door
Frankrijk
gefietst,
in
totaal 3600 km. Plannen
voor de volgende reizen
zijn er genoeg met
name,
Thailand,
Indonesië
maar
ook
dichterbij zoals de Maasroute en naar Praag
fietsen.”

culturen,
eten.”

sportieve zijn, een 200
km MTB race of een
meerdaagse bikepacking
race.
Ingrediënten voor mijn
ideale fietsvakantie? Offroad, bergen, andere
bikepacking, kamperen, lekker

Laura Smeets: “Als voorzitter van de AC ben
ik de brug tussen het bestuur en
activiteitencommissie.
Qua type fietser ben ik
een explorer. Ik fiets het
liefst off the beaten
track en op nog niet
eerder gefietste wegen,
liever
omhoog
dan
omlaag, liever onverhard
dan verhard. Het gaat
om de weg er naartoe, om wat je beleeft en
wie
je
tegenkomt
onderweg,
de
eindbestemming doet er niet toe. Liever
nog... die is er niet ;-)”

Ronald van der Perk: “Het is heel leuk om
deel uit te maken van een groep vrijwilligers
en met elkaar kampeerweekenden of
buitenlandtochten te organiseren. Samen met
Fred Kok organiseer ik
de Beginnerscursus. Als
je
dan
ziet
hoe
enthousiast er door de
cursisten gebruik wordt
gemaakt
van
de
opgedane kennis, dan
geeft dat telkens weer
veel voldoening. Sinds
2012 ben ik actief in het
groepje
dat
onze
Wereldfietserbeurs
organiseert, met ingang van dit jaar ben ik
hiervoor
het
aanspreekpunt.
Bij
de
Europafietsers
ben
ik
actief
bij
het
controleren en aanpassen van de routes die
in de routeboekjes beschreven staan. In mijn
vrije tijd fiets ik het liefst beschreven routes
uit fietsgidsjes. Wat leuk is aan fietsgidsjes is
dat er waardevolle informatie in staat over de
streek en de plaatsen die je bezoekt.
Hierdoor kan je het fietsen aangenaam
afwisselen met culturele uitstapjes. Ik doe
dat graag!”

Helaas moeten we dit najaar ook afscheid
nemen van onze voorzitter en bestuurslid AC.
Laura, van harte bedankt voor jouw
bijdragen, gezelligheid en sturing!! Safe and
happy cycling!
Lijkt het jou ook zo leuk om ook mee te doen
met of te snuffelen aan de activiteiten
commissie, neem dan eens met ons contact
op!
Introductie deel 2 wordt vervolgd in de
volgende nieuwsbrief!

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

Tim Zeelen: “Als contactpersoon off-road ben
ik het aanspreek-punt voor off-road en
bikepacking activiteiten. Ik ben een sportieve
fietser en vind een goede uitdaging wel leuk.
Dat kan bijvoorbeeld een zware cyclo
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