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ZUID GAAN DOOR NOORD TE VAREN,
Ontwikkelingen in de Noordelijke Poolwateren

HÉT THEMA VAN DE LEZING TIJDENS THE BRIDGE,
ALGEMENE LEDENVERGADERING
14-11-2009
BRIDGE 14-11 BELOOFT BIJZONDERE BIJEENKOMST TE WORDEN.
Geweldige spreker, feestelijk diner en gastvrijheid voor introducé(e)s die potentiële leden zijn!
Alle info in deze Rotavloot
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VAN DE COMMODORE

Beste Iyforians,
De activiteiten van de vloten zijn voor 2009 voorbij.
Afgelopen zaterdag heeft de najaarsactiviteit van de
Zuidwestvloot plaatsgevonden in Gorinchem. Sippo
van der Mast heeft het stokje overgedragen aan
Henny van Loosbroek. Een geanimeerde bijeenkomst met een goed Fellowship gehalte. Precies datgene wat ons bindt. De Zuid West vloot heeft zich
ook al weer bezonnen op het komende jaar.
Het bestuur van de Noord-Oost vloot is afgelopen
week bijeen geweest om de plannen voor het komende jaar te bespreken. We zullen het wel weer
vernemen via ons eigen cluborgaan “De Rotavloot”.
Een woord van dank aan onze onvolprezen journalist, illustrator, redacteur, typograaf en uitgever: CHIEL MARIEN! Bedankt voor de enthousiaste jaargang
2009.
Chiel heeft een contract met TNT post voor 4 mailings per jaar. Deze uitgave is
de vierde en dat is een bijzondere. Hij is geheel gewijd aan de Bridge Vergadering van 2009.
Voor mij is een vaste ruimte gereserveerd. Ik gebruik die ook graag om de leden
aan te sporen actief deel te nemen aan de bijeenkomsten van de vloten. Dat is
dit jaar zeer goed geslaagd.
En dan nu de Bridge vergadering. U kunt deelnemen voor slechts € 20,00 per
persoon. Wat krijgt u daarvoor? Ach, dat hoef ik u niet te vertellen. Dat staat te
lezen in dit nummer. Maar ….. even goed om te weten, de spreker is zeer de
moeite waard. Hij is zeer goed geïnformeerd over wat er zich op het Arctisch en
Antarctisch gebied afspeelt. Prof. Dr. Laurens Hacquebord is niet de eerste de
beste. Volendam is de plaats waar het allemaal zal gebeuren. 21 jaar geleden is
daar het charter uitgereikt en nu, na 3 maal het getal van de volheid komen we
daar weer bijeen met een prima programma. 3 redenen om te komen. Een fantastische plek, een geweldige spreker en de derde reden is het noemen niet
waard.
Zoals u weet hecht ik groot belang aan de groei van ons ledental. Daarom biedt
de Bridge de mogelijkheid om Rotary vrienden te introduceren, met hun first mates. Natuurlijk wel als we denken dat er een goede kans is dat ze lid willen worden! Deze introducés zijn welkom op basis van dezelfde gereduceerde prijs van
€.20 p.p.
Ik vraag u alleen maar om u zo snel mogelijk aan te melden. De voorbereidingen
moeten gebeuren en dan moet er zicht zijn op het deelnemersaantal. Doe bij
voorkeur even een mail naar mij, ivm vakantie van onze secretaris Evert van der
Stroom. info@elvecom.nl
Komt allen en neem Introducé(s) mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Ik hoop dat wij elkaar op 14 november in Volendam zullen ontmoeten. Dus eindig ik met een “tot ziens in Volendam”.
Ebe L. Veerman
Commodore (ht)
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14-11-2009 : BRIDGE NETHERLANDS FLEET
Algemene ledenvergadering met bijzondere (lustrum) allure
Hotel Spaander Volendam
Datum:

14 november 2009

Plaats:

Hotel Spaander in Volendam. Zie route beschrijving ommezijde
Hier werd op 05 september 1987 The Netherlands Fleet van de IYFR
opgericht; Op 19-03-1988 kreeg de vloot op de zelfde plaats het
oprichtingscharter uitgereikt.

Programma:
• 14.00 uur Ontvangst (koffie/thee)
• 14.30 uur tot 15.30 uur Algemene Leden Vergadering
Agenda ter plekke beschikbaar.
• 15.45 Prof. Dr. Laurens Hacquebord *) over de gevolgen van de
opwarming van de aarde voor de poolgebieden. Voor de flora en fauna,
voor de geopolitieke verhoudingen die onder spanning komen te staan
nu het ijs smelt en bodemschatten beschikbaar worden en last but not
least spreekt hij over de vraag of wij nu binnenkort het verre oosten
en westen kunnen bereiken door noord– en vervolgens zuidwaarts te gaan.
• 17.15 uur borrel en Fellowship
• 18.00 uur diner
• 21.00 Einde ALV
Kosten:

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van november 08 heeft the Bridge aangekondigd van deze bijeenkomst een bijzondere te maken. Niet alleen door een interessant programma te bieden, maar ook door het een feestelijk lustrum tintje te geven. De Bridge doet dat door u een prachtige feestelijke bijeenkomst te bieden voor
het luttele bedrag van € 20,= per persoon.

Potentiele nieuwe leden gast
Ledengroei heeft een hoge prioriteit voor the Bridge. “Yes, we can!” was de kreet die
Commodore Ebe vorig jaar in navolging van Obama aanhief. The Bridge vraagt daarom alle leden om varende Rotarians in hun omgeving, die serieuze kandidaten voor
het lidmaatschap lijken, met hun first mates , te introduceren. Ook voor hen geldt de
gereduceerde deelnemersprijs.
Aanmelden s.v.p aantal deelnemers en introducé(e)s met naam en toenaam (welke club)
bij de Commodore zelf: info@elvecom
tel. : 0595 441926

*) Laurens Hacquebord is hoogleraar nal Arctic Science Committee (IASC) het spoor van de walvisjagers en is
arctische en antarctische studiën en
directeur van het Arctisch Centrum
van de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij studeerde Fysische geografie aan
de Universiteit Utrecht en Archeologie
aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij is vice-voorzitter van de Internatio-

waarvan het secretariaat in Stockholm is en heeft zitting in de Nationale International Polar Year commissie. Tevens is hij directeur van het
Willem Barentsz Poolinstituut.
Met zijn team treedt Hacquebord in

hij op zoek naar hoe de natuurlijke
hulpbronnen van Spitsbergen werden
gebruikt, wat de opbrengsten waren,
wat de consequenties waren voor het
milieu en welke rol de vestigingsplaatsen van de oude jagers hierin
precies speelden. (bron: RUG)
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14-11-2009 “BRIDGE” Algemene ledenvergadering

•

Lezing over de klimaatsverandering en de
Noordelijke doorgang

•

Feestelijk karakter borrel en diner

•

Door Bridge gesubsidieerde deelnemersprijs

•

Prachtkans potentiële leden als gast te introduceren

Hotel Spaander
Haven 15
Volendam

Lees de details in deze Rotavloot.
ROUTE WIJZER
Openbaar vervoer:
Vanaf Amsterdam CS neemt u bus 110 naar Edam. U stapt uit in de Zeestraat
in Volendam. Vanaf daar is het 5 minuten lopen naar Best Western Hotel
Spaander.
Auto:
Vanuit Amsterdam neemt u de N247 richting Volendam. Als u Volendam binnenkomt, rijdt u vervolgens 3 rotondes rechtdoor. Bij het bedrijf Kras Recycling
slaat u rechtsaf. Na 2 kilometer slaat u de eerste afslag, linksaf. U slaat nogmaals linksaf om ons parkeerterrein te bereiken. Het parkeren is gratis voor
hotelgasten.
Vanuit Den Oever neemt u de A7 richting Amsterdam. Bij Purmerend volgt u
de N244 richting Volendam. Als u Volendam binnenkomt, rijdt u vervolgens 3
rotondes rechtdoor. Bij het bedrijf Kras Recycling slaat u rechtsaf. Na 2 kilometer slaat u de eerste afslag, linksaf. U slaat nogmaals linksaf om ons parkeerterrein te bereiken. Het parkeren is gratis voor hotelgasten.

Bezoek onze web-site
www.inter.nl.net/users/F.Keller/IYFR.html
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