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VAN DE COMMODORE
Waarde Iforians,
Op het moment dat de meeste van ons hun boot
al op de wal of onder een dekzeil hebben opgeborgen, vond de najaarsvergadering van onze
bridge plaats.
Altijd een prettig moment om de vertrouwde gezichten nog eens bij elkaar te zien en het voorbije seizoen te evalueren. Uiteraard onder een
begeleidende consumptie en een voedzame
lunch.
Zo’n goed gebruik binnen onze fellowship. Het is
ook het moment waarop de zittende commodore zijn opvolger een warme
handdruk geeft en zichzelf tot Oud Commodore promoveert.
Hartelijk dank voor je inspanningen voor onze IYFR, Adriaan!
Een zinvol moment om mij voor te stellen aan U, die niet aanwezig konden
zijn in Muiden.
Mijn naam luidt Freerk de Vries, afkomstig uit de ZuidWestVloot. Ik ben Rotarian sinds 2002 , RC Hoeksche Waard, en ook Iforian sinds 2002.
Beide met overtuiging. Van jongs af aan aangetrokken door de magie van de
waterkant, heb ik alle groeistuipen van een zeiler doorlopen.
Op het spoor gezet door mijn vader, open bootjes ( Vaurien), later het IJsselmeer op en onvermijdelijk de Waddenzee. Eénmaal op het zoute water en in
bezit van een Waarscheepje, richting Oostzee. Weer Later de Engelse, Belgische en Franse kust. Het zal U allemaal ongetwijfeld erg bekend voorkomen.
Momenteel beperken wij ons tot huren van schepen. Inderdaad, af en toe in
een prettig warm klimaat.
Al het zoute water ten spijt, zitten we voorlopig allemaal weer voor de open
haard. Te broeden op plannen voor het volgende seizoen.
De leden van de Bridge zullen aldaar zo zo snel mogelijk het “nieuwe model” (zie hiernaast en p.4 van deze Rvloot) van de Netherlands Fleet concreet vorm geven.
Ik wens U allen Prettige feestdagen !
Freerk de Vries

VAN DE REDACTIE
Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen,
squadrons komen, commodores gaan, maar de rotavloot die blijft bestaan.
In een nieuw jasje, en met vier edities per jaar.
Voor u ligt de december editie, die er vooral is om u en de uwen prettige
feestdagen te wensen, en een goed begin van 2013. Het feit dat wij lid zijn
van deze fellowship verschaft ons al het voorrecht van bijzondere ontmoetingen en evenementen, waarop wij aan het einde van het jaar met genoegen terugkijken. Wat willen wij nog meer dan ook het volgend jaar daaraan
vervolg geven? Ja, natuurlijk: nog meer vreugde- en waardevolle belevenissen!
Dat alles nu wenst u de Bridge van onze vloot, bij monde van uw redacteur,
Chiel Marien

KOMENDE EVENEMENTEN
- 2013 Lustrumjaar!! De ZW vloot /squadron organiseert!
-voorjaarsbijeenkomst NO op 09 maart Coevorden
-voorjaarsbijeenkomst ZW nog vast te stellen
-pinksterweekend ZW alvast noteren!
Nadere mededelingen volgen in de e.v. Rotavloot, die begin februari verschijnt
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Oude wijn in nieuwe zakken
De Nederlandse vloot had de status van regionale vloot,
drie vloten omvattend, ZW, NW en NO. Aan het hoofd
van elke vloot staat een Commodore. Met het oog op het
ledental vond de Nederlandse Bridge het eenvoudiger
om de NW vloot pro forma te handhaven, maar feitelijk
niet te laten functioneren. Dat mag niet, zei de International Bridge: er moeten drie echte vloten zijn om een Regionale vloot te kunnen zijn.
Vanuit de International Bridge werd er bij monde van
Vice Commodore, Sergio Santi krachtig op aangedrongen de structuur in overeenstemming te brengen met de
regels van de IYFR. Het resultaat is de keuze die de Algemene ledenvergadering 17-11-2012 heeft gemaakt.

We worden nu landelijk vloot met twee squadrons, ZW
en NO. De voormannen van die `squadrons` zullen Captains heten. Verder verandert er niets.
Op het titelblad zien wij Sergio Santi, die vroeger kaptein
van de Amerigo Vespucci was, enigszins achterdochtig
toekijken hoe onze aftredende Commodore de wijn overschenkt in de nieuwe zak die wordt opgehouden door de
nieuwe Commodore van de Nederlandse vloot, tevens
captain van squadron ZW , onder welwillend toezicht van
oud International Commodore Arnold Verkade en onze
secretaris Evert van der Stroom.
Chiel Marien
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Huidige stand van zaken
IYFR telt in Nederland totaal thans 112 leden. Zij zijn
ADRES STICKER
lid van een van onze 2 vloten, nl. NO of ZW; elk van
die vloten heeft een eigen bestuur, eigen activiteiten
en een eigen jaarlijkse ledenvergadering. Landelijk
worden de contacten tussen de vloten gecoördineerd
door de Bridge, die een Bridge bestuur heeft en o.a.
de lidmaatschapsgelden int, afdracht verzorgt naar
IYFR International, gelden verdeelt over de 2 vloten,
jaarlijks een algemene ledenvergadering uitschrijft en Retouradres: Berkelkade 10 7201JE Zutphen
de Rotavloot uitgeeft. De 2 vloten organiseren fellowship activiteiten in hun eigen regio, die aangekondigd worden in de Rotavloot en waar ook de leden
van de andere vloot voor uitgenodigd worden.
van de andere bestuurders. Het bestuur van de Fleet blijven
Wijzigingen Internationaal
we de Bridge noemen.
Als gevolg van gewijzigde wetgeving in Amerika
De leider van een Squadron is een Captain; de Squadrons
heeft Rotary International enkele jaren geleden de
kunnen hun eigen regels maken en een eigen bestuur saGeneral Rules voor de Fellowships aan moeten pas- menstellen.
sen, dus ook voor IYFR. Om een eigen zelfstandige
“Region” te zijn, met een eigen “Bridge”, moeten er
Taken
minimaal 3 vloten zijn.; dat was voor ons praktisch
De Bridge is het bestuur van de Fleet; deze houdt de ledenoplosbaar door op papier bijv. een NW vloot te forlijsten bij, int de lidmaatschapsgelden, geeft de Rotavloot
meren. Maar, bij het nader volgen van de General
uit, zorgt dat de Squadrons voldoende financiële middelen
Rules blijkt dit niet realistisch, vanwege de voorgehebben en organiseert een maal per jaar de officiële algeschreven zittingstermijnen, wat voor onze bestuurmene ledenvergadering, bij voorkeur in combinatie met een
ders niet haalbaar bleek.
aan de doelstelling gerelateerde excursie en/of spreker.
Gevolgen voor organisatie IYFR Nederland
Op de ALV in Muiden, op 17 november 2012 is een
notitie hierover uitgereikt en besproken. Na toelichting door commodore Adriaan Holm en PIC Arnold
Verkade, heeft de vergadering hiermee ingestemd.
Als gevolg daarvan is het volgende besloten.
IYFR Nederland bestaat nu dus uit één vloot: The
Netherlands Fleet met 2 Squadrons, NO en ZW.
De leider van de Fleet is een Commodore, waarvan
we de zittingstermijn zelf kunnen bepalen, evenals

COLOFON

Squadrons hebben tot taak om in hun geografisch gebied
activiteiten en bijeenkomsten te organiseren die leden stimuleren om lid van IYFR te worden en te blijven. Officiële
ledenvergaderingen zijn niet nodig; het is aan de Squadrons
zelf om vergaderingen met het oog op activiteiten of wat
dan ook te organiseren.
Op onze website zullen we de nieuwe Genaral Rules plaatsen, zodat een ieder deze kan lezen.
Evert van der Stroom
Secretaris Netherlands Fleet

Redactie Rotavloot: Chiel Marien
Berkelkade 10, 7201JE Zutphen
tel
0575 545439
e-mail: mh.marien@kpnmail.nl
Drukker: Editoo, Arnhem
tekeningen: Chiel Marien
Rotavloot verschijnt 4 x per jaar: januari, april, september, en special;
Inzendingen uiterlijk : 15-12, 15-03 en 15-08,
bij voorkeur per e-mail;

Bezoek onze web-site
www.iyfr.nl

Oproep
Voor onze WBSITE zoekt de Bridge een ITC enthousiast die Arie Quik wil bijstaan om de zg
content van de website te beheren; werkzaamheden in overleg met Arie te verdelen. Neem
s.v.p contact op met hem: arie.quik@qed.nl

