
Beste 2CV enthousiastelingen!  
 
Al jaren gaan er ideeën rond om weer een wereldmeeting in Nederland 
te organiseren. Tijdens de wereldmeeting in Kroatië (2019) zijn die 
ideeën al wat concreter geworden. Rolph van de Burgt heeft tijdens 
Holland House mensen opgeroepen om in de actiestand te komen. 
Hier heeft hij een mailinglijst samengesteld van mensen die het zien 
zitten om een bijdrage te leveren tijdens een wereldmeeting in 
Nederland of mensen die enthousiast zijn om een wereldmeeting in 
Nederland te organiseren.  
 
Ondertussen is er een klein team gevormd door Rolph met een aantal oud-organisatoren van 
‘Eendendam’ en met een aantal enthousiastelingen uit de ‘Next Generation’. Als ‘Team 2CV Friends NL’ 
zijn we nu bezig om opnieuw de wereldmeeting naar Nederland te halen. De Stichting 2CV Vrienden in 
Nederland is ooit opgericht om de wereldmeeting in Nederland in 1997 te organiseren. In de tussentijd is 
deze stichting ‘slapend’ gehouden met het idee om het weer te kunnen gebruiken tijdens een volgende 
wereldmeeting. En dat moment is nu aangebroken! 
 
Met het team zijn we bezig om vrijwilligersbijeenkomsten te organiseren waarin we brainstormen over een 
plan om Nederland verkiesbaar te stellen op de wereldmeeting in Zwitserland in 2021. De mensen die 
zich aanmelden voor de vrijwilligersbijeenkomsten hoeven geen verplichting aan te gaan op gebied van 
organisatie. Tijdens deze bijeenkomsten zullen er ook mensen zijn die wel wat meer ambitie hebben en 
een rol in de organisatie willen vervullen. Deze mensen zullen we ook echt nodig hebben om het idee van 
de grond te krijgen. Het team van 2cv wereldmeeting NL is nog niet gevormd. Dit vormen zal pas 
plaatsvinden vlak voor de presentatie in Zwitserland. Dat betekent dat er nu volop kansen zijn om je aan 
te sluiten bij het team! Geïnteresseerd naar een (kar)trekkende rol tijdens het organiseren van 
vrijwilligersbijeenkomsten en/of een bestuurlijke rol voor het organiseren van de wereldmeeting NL? Stuur 
dan een mail naar info@2cvfriends.nl!  
 
De eerste vrijwilligersbijeenkomst eind september was een groot succes. Met een team van enthousiaste 
meedenkers zijn de eerste ideeën op papier gezet. We bespraken 4 onderwerpen en hebben in 
steekwoorden opgeschreven wat er per onderwerp is besproken.  
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De vier besproken onderwerpen in steekwoorden:  
 

Organisatie: 
- Duidelijke verantwoordelijkheden en korte lijnen in de 
organisatie. 
- Goed vrijwilligersbeleid en interne communicatie 
- Goede communicatie op het terrein (App) 
 
Plus en min eerdere meetings: 
+ Goed sanitair 
+ Toegangsbandjes (gescheiden voor 
kampeerders/bezoekers/dagjesmensen) 
+ Feest tent met goede muziek (gevarieerd) 
+ Communicatie (radio/app/online) 
+ Faciliteiten in de buurt 
- Slechte afvalscheiding 
- Lange wachtrijen (in het algemeen) 
- Dixies 
- Terrein alleen voor het juist merk 
- Dure food trucks 

Faciliteiten: 
- Goed en voldoende sanitair en stromend water 
- Goede infrastructuur op het terrein en ernaartoe 
- Goede WiFi en elektriciteit op (gedeelten van) het 
terrein 
- Verwachting circa 5000 auto's aanwezig 
- Betaalbare en normale porties eten 
- Supermarkt faciliteiten op of naast terrein 
- 9 genoemde mogelijke locatie; inspirerende omgeving 
belangrijker dan ligging in Nederland 
 
Thema/ activiteiten: 
- Meer voor jeugd/ next generation  (betrekken 
organisatie, voorbereidingen en activiteiten op het 
terrein) 
- Veel activiteiten op het terrein, overkoepelend spel/ 
thema 
- Goede communicatie/ promotie vooraf 
- Vrijwilligersteam activiteiten uitproberen/ teambuilding/ 
elkaar leren kennen 

 
We zijn nu bezig met het verder uitwerken van ideeën en het bekijken van mogelijkheden. We hebben 
bijvoorbeeld al meerdere mogelijke locaties bezocht, maar nog geen geschikte plek gevonden. Onze 
ambitie is om voor de wereldmeeting in Zwitserland 2021, een locatie te hebben zodat we die kunnen 
presenteren. Verder zijn we bezig met het bedenken van een thema, verzamelen we ideeën voor 
evenementen en activiteiten en zijn we bezig om de organisatie en communicatie vorm te geven. Hier 
kunnen we zeker nog hulp bij gebruiken, dus mocht je ideeën hebben neem dan contact met ons op via 
Facebook (@2cvfriendsworldmeetingNL) of e-mail info@2cvfriends.nl.  
 
Met de huidige corona omstandigheden is geen evenement meer zeker. Dit heeft ook gevolgen voor ons 
om een bijeenkomst te organiseren. Om deze reden zijn de vrijwilligersbijeenkomsten elke keer met een 
kleine groep mensen fysiek of volledig online. Zo hopen we dat alle enthousiastelingen kunnen 
meedenken en hun bijdrage kunnen leveren.  
 
Wil je meer informatie rondom de organisatie van de wereldmeeting Nederland en/of zie je het wel zitten 
om een bijdrage te leveren? Stuur dan een mail naar info@2cvfriends.nl en hopelijk zien we je dan snel 
tijdens een van de bijeenkomsten! Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook ‘2CV friends 
worldmeeting NL’!  
 
Met vriendelijke groet,  
Team 2CV Friends NL! 
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