AANMELDINGSFORMULIER
Stuur de gegevens per post aan IYFR p/a P. van Duijn
Hoofdstraat 133, 2071 ED SANTPOORT
Of meld je aan via Internet:www.iyfr.nl
Datum ................................................................................
Naam .................................................................................
Voornaam ...........................................................................
Roepnaam ..........................................................................
Roepnaam partner .............................................................
Adres .................................................................................
Postcode ............................................................................
Plaats .................................................................................
Tel (privé) ..........................................................................
Tel. (kantoor) .....................................................................
Fax .....................................................................................
e-mail .................................................................................
Naam schip ........................................................................
Lengte schip ......................................................................
Breedte schip .....................................................................
Diepgang ................Zeil/motorboot ..................................
Ligplaats ............................................................................
Watersportvereniging ........................................................
Rotary Club .......................................................................
Classificatie .......................................................................
O Wenst lid te worden van de ............................. – vloot
O Wenst te worden uitgenodigd voor een vrijblijvende
kennismaking.
Handtekening:

04/2006 FK/fk
Rev. 9-1-2010

CONTRIBUTIE
De jaarlijkse contributie bedraagt
€35,(2009/10). Voor dit bedrag ontvangen de leden
uitnodigingen voor alle evenementen van beide
Nederlandse vloten. Bij alle evenementen zijn
de partners eveneens uitgenodigd. De leden ontvangen het tijdschrift 'Rotavloot' met verslagen
over de activiteiten van de Nederlandse vloten.
INTERNATIONALE CONTACTEN
De IYFR is de oudste en een van de grootste van
de 'Recreational Fellowships' in Rotary
.
Wereldwijd zijn er meer dan 3000 leden, georganiseerd in meer dan 100 'vloten'. Leden zijn
bij alle vloten welkom.
AANVULLENDE INFORMATIE
Meer informatie is te 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.
… of bel/mail met de coördinator ledenwerving:
Peter van Duijn, tel. 023 538 3474
E-mail:pvanduyn@hetnet.nl

International
Yachting
Fellowship
of
Rotarians
'The Netherlands
Fleet'

MAAK KENNIS MET DE
'YACHTING FELLOWSHIP'!
Ieder Rotary-lid met belangstelling voor watersport is van harte welkom bij een van de
Nederlandse vloten van de 'International
Yachting Fellowship of Rotarians', kort IYFR.
ACTIVITEITEN
In Nederland bestaan er twee vloten: de
Noordoostvloot (o.a. Friese Meren, IJsselmeer
en Waddenzee), en de Zuidwestvloot (ZuidHollandse en Zeeuwse Stromen). De NO-vloot
en de ZW -vloot or ganiseren jaarlijks twee tot
drie evenementen, waar de leden hun hobby
samen met Rotary-vrienden kunnen beoefenen.
Voorbeelden van zulke evenementen zijn:
* De najaarsregatta van de Noordoostvloot
waarbij met open huurboten wedstrijdjes
worden gevaren.
* Het Pinksterweekeinde van de Zuidwestvloot.
* Een dagtocht met een platbodem.
* Excursies naar maritieme instellingen zoals
de navigatie-simulator in Wageningen.
* Bijeenkomsten met vloten van de Engelse
Oostkust.

Een gezellige lunch ter gelegenheid van een
najaarsregatta.

De wedstrijdvloot bij een najaarsregatta.

De wedstrijdvloot in actie.

Pinkster-bijeenkomst in Strijensas (Hollands
Diep).

