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naar een goede vergadering en rekenen op je
komst!

Feestelijk
nazomerkampeerweekeinde
Harskamperdennen
6 - 8 september 2019

Algemene Ledenvergadering
Op 13 april aanstaande vindt de Algemene
ledenvergadering plaats. In verband met de
bezetting van de 'bekende locaties' hebben we
naar een andere locatie moeten uitzien. We
hebben een leuke plek gevonden in het midden
van het land, goed bereikbaar met de fiets, het
openbaar vervoer (9 minuten vanaf CS) en met
de auto (er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving).
We treffen elkaar bij: Buurtcentrum De Schakel,
Schoolstraat 11 te Vleuten. Leden zijn vanaf
12:30 van harte welkom. De vergadering start
om 13 uur en eindigt rond 15:30 uur. We zijn nog
op zoek naar een spreker met een boeiend reisverhaal. Als we die vinden, benutten we de zaal
tot maximaal 16:30 uur. De agenda van de
vergadering staat in het clubhuis, alwaar ook de
stukken voor de vergadering z.s.m. gepubliceerd
zullen worden.
Het wordt een bijzondere bijeenkomst. Mieke
treedt voor het laatst op als penningmeester om
de financiële cijfers over 2018 toelichten.
Daarna introduceert het bestuur een drietal
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In september is het alweer 25 jaar geleden dat De
Wereldfietser tijdens een kampeerweekeinde is
opgericht, en gezellig fietsen en kamperen met
elkaar doen we nog steeds. Dit gaan we vieren
tijdens

ons

traditionele

nazomerkam-

peerweekeinde op de Harskamperdennen in
bijna het midden van ons land. Uiteraard
kunnen jullie daar sowieso genieten van de vaste
programmaonderdelen, zoals het kampvuur op
vrijdag- en zaterdagavond, het fietsen op
zaterdag en de maaltijd op zaterdagavond.
Wederom zal Inge zich met haar kookploeg
inzetten om net als voorheen iets bijzonders op
tafel te toveren, maar haar feestmaal tijdens dit
jubileum gaat alles overtreffen.

Daar komt nog een feestprogramma bij, dat

zaterdagavond, vegetariër bent of dieetwensen

momenteel

hebt. Graag tot ziens bij het jubileum op de

voorbereid

wordt

door

de

jubileumcommissie. Het gaat knallen, en ook

Harskamperdennen in Kootwijk (nabij Otter-

aan een kinderprogramma wordt gedacht!

lo).

Fietsen met kinderen

Alle activiteiten van de vereniging zijn te vinden
op de website en op het forum, maar deze keer
extra aandacht voor een speciale activiteit: het
Fietsen-met-kinderen-weekeinde.

Van

vrijdagmiddag 24 t/m zondagmiddag 26 mei
We hebben hierbij natuurlijk wel hulp nodig en
ook leuke ideeën. We zoeken ook mensen die op
zaterdag 7 september leuke fietstochten willen
uitzetten en begeleiden. Ook deze tochten
kunnen een feestelijk karakter krijgen, of een
interessant thema. Een speurtocht behoort ook
tot de mogelijkheden, maar het moet wel
worden georganiseerd.
Wellicht kunnen leden die zelf musiceren voor
de gelegenheid een Wereldfietserorkest samenstellen? Kom met je ideeën naar ons toe! We
ontvangen

graag

je

reactie

via

activiteiten@wereldfietser.nl.
Het is vooral leuk als ook leden die vroeger een
belangrijke rol in de vereniging speelden aan dit

zijn we te gast op scoutinglandgoed Zeewolde.
Iedereen kampeert met zijn eigen kampeermiddel en zorgt voor zijn eigen eten en drinken.
Op zaterdag zullen er verschillende routes
worden uitgezet, zodat iedereen een geschikte
route kan vinden voor wat kinderen op hun
eigen fiets of ouders met het kroost op, achter of
voorop hun fiets leuk vinden of juist een
uitdaging vinden. Ook gezinnen die geen lid zijn
van de vereniging zijn van harte uitgenodigd.
Zodra er meer informatie is, onder andere over
de kosten en over de routes, vind je die op het
forum.

Gezocht: organisatoren
fietstochten

van

bijzondere weekeinde deelnemen. We nodigen
ook met nadruk nieuwe leden uit of leden die
nog nooit aan een activiteit van De Wereldfietser
hebben

deelgenomen.

Kamperen

op

de

Harskamper-dennen is de ideale gelegenheid
om De Wereldfietser beter te leren kennen en
gelijkgestemden te ontmoeten midden in de
natuur. Meer informatie, ook over de kosten
(overnachten en maaltijd) komt op het forum.

De Wereldfietser organiseert jaarlijks ongeveer 15

Het is nog vroeg, maar we hebben graag een

fietsweekeinden,

indicatie van het aantal deelnemers, zodat we

kamperen. Deze tochten zijn populair en de

tijdig

reacties van de

een

extra

veld

kunnen

bestellen.

waarin

we

in

de

regel

deelnemers zijn positief.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Laat

Organisatoren zetten de tochten uit en maken

hierop even weten als je niet mee wil eten op

afspraken met de kampeerterreinen. Zij doen de
inschrijvingen
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en

dragen

verder

de

verantwoordelijkheid

van

de

voortgang.

overeenkomsten, verwerkingsregisters en een

Meestal gaat dat allemaal vrij gemakkelijk en

werkdocument. In de komende tijd zullen we de

werkt iedereen in de groep mee aan het slagen

documenten afronden en inbedden in de

van de tocht.

verenging.

De Wereldfietser heeft een vaste kern van leden
die deze tochten organiseert, maar... we zoeken
uitbreiding van deze groep van vrijwilligers. Er
zijn

een

aantal

vaste

thema's

zoals

de

Sinterklaastocht of de Carnavalstocht, maar
nieuwe ideeën zijn van harte welkom. Er is een
handleiding

voor

organisatoren,

maar

we

kunnen het ons voorstellen dat je er toch wel
tegenop kijkt om onmiddellijk in het diepe
gegooid te worden, hoewel het in de praktijk
ontzettend

meevalt.

mogelijkheid

om

Daarom

eerst

met

is
een

er

de

ervaren

tochtorganisator mee te lopen bij voorbereiding
en de uitvoering een weekeinde.
Lijkt het jou leuk om zelf ook een tocht (mede)
te organiseren? Stuur dan even een berichtje
naar activiteiten@wereldfietser.nl.

Forum gesloten in juli?!
De beheerder en de moderatoren van het forum
zijn op zijn tijd ook wel eens toe aan een
welverdiende vakantie. Dit jaar vallen hun
vakanties echter voor een groot deel samen,
waardoor we in de maanden mei, juni en juli een
tekort

hebben

aan

forum-medewerkers.

Gelukkig zijn er al twee vrijwilligers gevonden
die een deel van de tijd kunnen opvullen, maar
in de maand juni kan het forum eigenlijk niet in
de lucht blijven zonder goede hulp. We zijn dan
ook nog dringend op zoek naar vrijwilligers die
in de genoemde maanden kunnen assisteren bij
het werk van moderator.

Ledenvoordeel

AVG

Leden van de Wereldfietser kunnen bij speciaal
geselecteerde bedrijven op vertoon van een
Het laatste korte berichtje over de AVG was in de

geldige ledenpas korting ontvangen. Deze

nieuwsbrief van november vorig jaar. Er is in de

kortingen verschillen per bedrijf, bijvoorbeeld

tussentijd niet stilgezeten om te voldoen aan de

op producten of diensten, of iets extra's bij een

eisen die de AVG stelt aan organisaties. De

aankoop of boeking. De kortingen kunnen per

Algemene Verordening Gegevensbescherming

maand wisselen, let dus steeds goed op het

(AVG) is de nieuwe Europese privacywetgeving,

actuele aanbod. Ook hebben we hele mooie

die op 25 mei 2018 is ingegaan. Door de AVG

Wereldfietser-shirts die je via de website kunt

hebben we verantwoordingsplicht. We moeten

bestellen. LET OP: binnenkort komt het boekje

kunnen aantonen dat we de juiste organisa-

'As in tas' van Jelle Brandt Corstius met korting

torische en technische maatregelen nemen om

beschikbaar!

aan de privacywetgeving te voldoen. Achter de

Nazomerweekeinde beschikbaar zijn.

Het

boekje

zal

ook

op

het

schermen is en wordt hard gewerkt om aan deze
eisen

te

voldoen.

Het

bestuur

van

de

Wereldfietser laat zich daarbij ondersteunen

Reacties op deze nieuwsbrief kunnen worden

door een externe deskundige en lid van de

gestuurd naar nieuwsbrief@wereldfietser.nl.

Wereld-fietser.

Onlangs

privacyverklaring

3-

hebben

opgesteld,

we

een

verwerkers-

Afmeldingen en adreswijzigingen stuur je naar
leden@wereldfietser.nl.

