Aanmeldingsformulier
Voornaam .................................................................................
Naam ..........................................................................
Adres .................................................................................
Postcode ............................................................................
Plaats .................................................................................

International Yachting Fellowship
of Rotarians
The Netherlands Fleet

Tel (privé) .........................................................................
E-mail ................................................................................
Rotary Club .......................................................................
Naam schip ........................................................................
Lengte/breedte/diepgang schip ..........................................
Zeil/motorboot

Ligplaats ........................................

Watersportvereniging ........................................................
O Wil graag lid worden van de ............................... – vloot
O Wil graag vrijblijvend een keer kennismaken
Handtekening:
MAAK KENNIS MET DE 'YACHTING FELLOWSHIP'!
Formulier verzenden naar Freerk de Vries: fsdevriespost@gmail.com

Ieder (past-) Rotary-lid met belangstelling voor watersport is van
harte welkom bij een van de Nederlandse vloten van de
'International Yachting Fellowship of Rotarians', kortweg IYFR.

De IYFR is de oudste en
waarschijnlijk de grootste van
de 'Recreational Fellowships'
binnen Rotary.
Wereldwijd zijn er meer dan
3650 leden, georganiseerd in
126 'vloten' verdeeld over 44
landen.
Leden zijn bij alle vloten
welkom.
In Nederland bestaan er twee vloten:
de Noord-Oostvloot (o.a. Friese Meren, IJsselmeer en Waddenzee), en
de Zuid-Westvloot (Zuid- Hollandse en Zeeuwse Stromen).
ACTIVITEITEN
De NO-vloot en de ZW-vloot organiseren jaarlijks twee tot drie
evenementen, waar de leden hun hobby samen met Rotary-vrienden
kunnen bepraten en beoefenen.
Voorbeelden van zulke evenementen zijn:
Een gezellige lunch met een interessante lezing
Een najaarsregatta waarbij met open huurboten wedstrijdjes
worden gevaren.
Een dag varen met het Statenjacht “De Utrecht”.
Het Pinksterweekeinde van de Zuidwestvloot.
Een dagtocht met een platbodem.
Excursies naar werven en maritieme instellingen.
Bijeenkomsten met vloten van andere landen.

CONTRIBUTIE
De jaarlijkse contributie bedraagt € 40,= (2022/23).
Voor dit bedrag ontvangen de leden uitnodigingen voor alle
evenementen van beide Nederlandse vloten.
Bij alle evenementen zijn de partners uiteraard ook welkom.
De leden ontvangen tweemaal per jaar ons blad de 'Rotavloot' met
verslagen over de activiteiten van de Nederlandse vloten en verhalen van
haar leden.
Leden van de IYFR voeren deze wimpel op hun
schip. Hiermee zijn ze voor ieder Rotarian
herkenbaar.
Meer informatie en
het
aanmeldingsformulier
is ook vinden op de
website van de
Nederlandse vloten:
www.iyfr.nl
Op deze site vindt
men ook de link naar
de website van de
internationale
organisatie en de
overige vloten.

