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Van de Redactie
Weer een nieuw jaar en dus ook weer veel activiteiten met de
IFC
Natuurlijk op 14 maart onze gezellige ledenvergadering
zie verderop in het blad.

11/12/13 april Pasen een rondje Noord Holland zie
verderop in het blad

21 mei de Hemelvaartstocht waddentocht beginnend in
Makkum op donderdag om daarna vrijdag naar een van de
eilanden te gaan. Zaterdag sluiten we af met een lekker diner in
Medemblik. Voor mensen die niet naar de wadden willen wordt er ook een rondje IJsselmeer
gevaren. Hierover leest u meer in de volgende Flitsen

7 juni de haring happen zie verderop in het blad.
21 juni vaart Imko naar Lowestoft volgens het “zwaan kleef aan” idee zie verderop in het blad.
In onze nieuwe rubriek “samen varen”

5 september natuurlijk weer de 4uurs tocht (voor enkelen is het een wedstrijd) va
Hindelopen.
.

10 oktober de bekende BBQ in de Buijshaven van Enkhuizen waar je natuurlijk ook met de
auto kan komen.

Maar over deze activiteiten in de volgende Flitsen meer.
Komt U iemand tegen die geïnterneerd is in de IFC staat op de laatste pagina een flyer die U dan
kan geven
Ik zou zeggen VEEL LEESPLEZIER

Jeroen Haagsman
Sigmagic
Natuurlijk wilt u zelf ook een bijdrage leveren aan ons clubblad.
Het hoeven niet per se lange literaire werken te worden een aantal regels is ook goed. Denk
bijvoorbeeld aan OEPS: dat ging net goed of WAT IK NU WEER MEEGEMAAKT HEB
Kopij voor de volgende Flitsen, in Word - Times New Roman inzenden / mailen voor de volgende
Flitsen, liefst voor 28 maart 2020 aan het redactie adres. Graag alleen eigen Illustraties en foto’s
i.v.m. auteurs rechten aanleveren in JPG format of gelijk verwerken in de tekst.
Voor leden is er ook de mogelijkheid om een advertentie te koop aangeboden of gevraagd kosteloos
te plaatsen. Inzenden naar het redactieadres of per e-mail naar Jend@casema.nl
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VAN DE PENNINGMEESTER.

!!!!!!!!!!

LET OP: Contributiebedrag € 30,00

!!!!!!!!!!

( besluit ALV 10 maart 2018 te Volendam)
Een nieuw (club)-jaar betekent ook een nieuw contributiejaar.
Zoals bekend is de contributie € 30,--. Voor de duidelijkheid volgt hieronder de manier waarop de
contributie kan worden betaald.
◘

Machtigingen.
Bij de leden die een machtiging hebben afgegeven is/wordt de contributie eind januari 2020
d.m.v. automatische incasso van de rekening afgeschreven. Zij hoeven zelf geen actie te
ondernemen.

◘

Zittende leden: Eigen overschrijving.
Wilt U a.u.b. snel de contributie van € 30,-- over maken op ING bank:
IBAN NL10 INGB 0003560322 t.n.v. Internationale Friendship Club te Voorburg.
Hiervoor alvast mijn dank.

◘

Buitenland: Overschrijvingen vanuit het buitenland:
Let op IBAN : NL10 INGB 0003560322
BIC: INGBNL2A

◘

Nieuwe leden, die na de zomer in 2019 lid zijn geworden en de volledige contributie
hebben betaald ( €30,00 en €14 inschrijfgeld) hoeven in 2020 geen contributie te betalen.

Het komt regelmatig voor dat leden vergeten de contributie te betalen. U helpt mij enorm als
u uw betaling direct in orde te maakt. Dit voorkomt het sturen van vele mailtjes met
verzoeken tot betaling en telefoonrondes. Alvast hartelijk dank.
Herman Hemerik
Penningmeester I.F.C.

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
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Van de voorzitter….

De eerste Flitsen van 2020 zit weer in uw mailbox (of ligt weer op de mat). Ik hoop dat 2020 (en al
die jaren dat u zal leven) hartstikke goed zal (zullen) zijn. En hartstikke goed heeft voor mij met het
volgende te maken:
-

Zo gezond dat de kwaliteit van leven weinig wordt
aangetast;
- Gezelschap in de buurt waar je echt contact mee hebt;
- Het gevoel te hebben dat je er toe doet;
- Het gevoel te hebben dat je er mag zijn.
Als je dat allemaal hebt (misschien het een wat meer dan het
andere) dan ben je volgens mij een heel gelukkig mens. En daarom
wens ik u dat alles toe!!!
Natuurlijk wens ik u ook een prachtig watersport-jaar. Een jaar dat
er zich geen mankementen voor doen aan de boot. Een jaar van
mooie tochten. Een jaar waarover ook mooie verhalen zijn te
vertellen. Een jaar waar u bij uw planning van tochten en
weekenden ook aan die prachtige evenementen van uw IFC denkt.
Ik snap heel goed dat er heel veel leden van onze vereniging niet meteen denken aan meedoen aan
die evenementen. Als dat niet in je systeem zit dan komt dat ook niet meteen boven. Mijn ervaring
is dat die evenementen prachtig zijn. Je hebt contact. En die contacten zijn niet “old boys network”
zeg maar. Als je voor het eerst komt moet je uiteraard even de kat uit de boom kijken. Maar al heel
snel wordt je gevraagd of die kat er al uit is. Al heel snel wordt je een wijntje of iets dergelijks
aangeboden op de steiger of ergens anders. Al heel snel wordt je gevraagd hoe lang je al zeilt en
waar je met je schip bent geweest. Met andere woorden, als de activiteiten van de IFC niet in uw
systeem zitten: geef ze eens een kans. Het is echt leuk!
De activiteiten van dit jaar zullen veelal hetzelfde zijn als de activiteiten van vorig jaar. Immers, het
valt niet mee om wat nieuws uit te vinden (overigens zijn suggesties zeer welkom. Ook het bestuur
van onze vereniging vaart in hoge mate op routine.)
We starten het seizoen met de algemene ledenvergadering op 14 maart a.s.
Uiteraard organiseren we met Pasen weer het traditionele rondje Noord Holland. Altijd mooi omdat
het seizoen net begint, iedereen eigenlijk voor de eerste keer in het jaar een tocht maakt en zowel
Den Helder als ergens in de buurt van IJmuiden mooie plekken zijn om een hapje te eten en een
slokje te drinken.
Het weekend van Hemelvaart zijn we op de Wadden te vinden. De grote vraag is ieder jaar:
Terschelling of Texel.
In september is er uiteraard de race in 4 uren. Het enige evenement van de IFC waar we de zeildegens kruisen. Vanzelfsprekend met na afloop de nodige discussies, plagerijen en uiteraard
prijsuitreiking.
Kortom beste leden, er is ook dit jaar weer van alles te beleven bij de IFC. Ik hoop op een mooi
jaar!!
Uw bootloze voorzitter,
Jan Salverda.
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Barbecue Enkhuizen op zaterdag 5 oktober 2019
‘Wat zullen we doen, varen we met onze boot naar de Buyshaven of blijven we in onze eigen haven
‘Compagnieshaven’ liggen en pakken we de auto naar de barbecue?’ Jeroen kijkt nog een keer op
Buienradar en Windfinder. ‘De zaterdag ziet er goed uit: droog en kans op een de zon. De zondag
wordt er veel regen en harde wind met windstoten tot windkaracht 7 voorspeld.’ We hakken de
knoop door en blijven liggen.
Luc en Claudia zijn al druk bezig om de boot
winterklaar te maken en hebben ons gevraagd
of ze bij ons op de boot konden overnachten.
Dat lijkt ons prima, wel zo gezellig. Rond vier
uur ’s middags melden ze zich aan. Even
bijkletsen en daarna rijden we naar de
Buyshaven. Paul staat ons al op te wachten en
zorgt ervoor dat het toegangshek wordt
geopend.
Imko ziet ons aankomen met de auto. ‘Konden
jullie dat kleine stukje niet lopen?’ Jeroen wijst
met een pijnlijk gezicht naar zijn voet. “Tja,
hielspoor!’
In de Buyshaven begint het al vol te lopen met IFC-ers. Arnoud en Imko ontfermen zich over de
barbecues om die aan te steken, de overige leden zijn druk bezig om (stoere) zeilverhalen te delen.
Regelmatig verzamelt men zich om de barbecue om het vlees te braden en wellicht ook om warm
te worden. Overdag scheen de zon en was het zacht weer, maar naar de avond vordert wordt het
steeds frisser. Daarom trekt men zich terug in de gemeenschappelijke ruimte ‘Kombuys’, om
gezellig met elkaar en vooral beschut te kunnen zitten aan de tafels.
Jannie werpt zich op als organisator om de
muziek te coördineren ter verhoging van de
sfeer. Onder het mom van ‘Wat is jouw guilty
pleasure?’ mag iedereen zijn favoriete
muziekstuk opgeven,: van Rob de Nijs tot
Golden Earring. Passanten van de haven komen
op de muziek af en mengen zich onder de IFCers. Dit keer hebben we de ruimte niet
afgehuurd, dus is iedereen welkom. Om 22.00
uur gaan we ieder naar onze boot terug om daar
een laatste drankje te nuttigen.
De volgende dag lijkt het alsof we midden op
zee zitten, onze boot schommelt behoorlijk. De
wind is inderdaad toegenomen tot een ruime windkracht zes. Toch laten we ons er niet van
weerhouden om Enkhuizen in te lopen om van de verschillende liveoptredens tijdens de korendag
te genieten. Lichtelijke verkleumd komen we aan het einde van de middag terug bij de boot. Voor
ons blijft er nog maar een optie over: zo snel mogelijk naar huis te rijden. Als we daar in een
heerlijk verwarmd huis zitten komen we tot de conclusie: ‘Het is een geslaagd weekend, maar wat
is het toch weer fijn om thuis te zijn.’
Desiree Janssen
Sigmagic
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Uitnodiging algemene ledenvergadering IFC
Wanneer:
Waar:

zaterdag 14 maart 2020 om 13.30 uur
clubgebouw watersportvereniging Hoorn, Julianapark 1 te Hoorn

Geachte leden,
Het bestuur van de Internationale Friendshipclub wil u van harte uitnodigen voor de Algemene
ledenvergadering van onze vereniging op zaterdag 14 maart 2020 in Hoorn (zie hieronder).De
algemene ledenvergadering van de vereniging is het hoogste orgaan. In de Algemene
ledenvergadering worden de besluiten genomen en het bestuur legt in deze vergadering
verantwoording af over datgene wat er in de afgelopen periode is georganiseerd en over het
gevoerde financiële beleid. U vindt dat ook terug in de agenda. De stukken bij de verschillende
agendapunten vindt u elders in deze Flitsen.
De vergadering wordt deze keer gehouden in het clubgebouw van de watersportvereniging Hoorn.
Een mooie locatie met uitzicht op de jachthaven en voldoende parkeergelegenheid. Hoe er te
komen: in je navigatie ABC Hoorn intikken. Daar aangekomen de weg volgen totdat je aankomt bij
de slagboom. Op de bel drukken en de havenmeester doet open. Rechts aanhouden langs de
voetbalvelden. Einde weg is Watersportvereniging Hoorn. Let op: niet Julianapark intikken!!!
We hebben in het bestuur besloten de indeling van de dag waarop de Algemene ledenvergadering
wordt gehouden wat te veranderen. Tot vorig jaar was de vergadering gekoppeld aan een lunch.
Maar we hebben de volgende redenering opgezet. De Algemene Ledenvergadering moet
toegankelijk zijn voor iedereen en het bijwonen van deze vergadering mag in principe geen kosten
met zich meebrengen (uitgezonderd reiskosten). Daarom kunt u zelf kiezen of u de lunch wil
gebruiken. (De lunch kost € 12,50 per persoon). Op die manier is het mogelijk om zonder dat het
wat kost de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.
Het programma van de dag zal er ongeveer als volgt uitzien:
12.00 uur
Vanaf 13.00 uur:
13.30 uur
14.30 uur
15.30 uur
18.00 uur

zaal open en voor diegene die aangegeven hebben mee te lunchen.
ontvangst leden die niet mee lunchen
Algemene Ledenvergadering IFC
Afronding Algemene Ledenvergadering en pauze.
Presentatie door een nader te bepalen spreker (waarschijnlijk KNMR)
Diner in de vorm van een buffet.

De kosten:
Lunch (alleen voor diegene die dat wil):
€12,50 per persoon
Diner (in de vorm van een buffet ex drankjes
€25,00 per persoon
Opgeven voor het bijwonen van het programma op 14 maart 2020 bij Watersportvereniging Hoorn
kan uitsluitend via de website van onze vereniging: www.friendshipclub.nl
Op de website treft u een opgave-formulier aan. Als u besluit mee te lunchen en/of mee te dineren
wordt u vriendelijk doch dringend verzocht de verschuldigde kosten vooraf over te maken (zie ook
de website).
Wij hopen dat veel leden de Algemene Ledenvergadering zullen bezoeken!.
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Agenda Jaarvergadering 2020 op 14 maart in het clubgebouw van de Watersportvereniging
Hoorn
Locatie: Julianapark 1, 1621 MR Hoorn
13.30 uur:
Start jaarvergadering met daarbij de volgende agenda
1. Opening
2.

Voorstellen nieuwe leden

3.

Mededelingen en ingekomen stukken

4.

Vaststellen notulen jaarvergadering 2019

5.

Verslag van de secretaris over 2019

6.

Verslag van de penningmeester over 2019

7.

Verslag van de kascommissie en (her)benoeming leden kascommissie

8. Begroting 2020
Bestuurssamenstelling.
Aftredend volgens het rooster van aftreden:
Jeroen Haagsman (algemeen bestuurslid) en
Imko Vroom (algemeen bestuurslid).
Beide stellen zich herkiesbaar.
Een voordracht voor tegenkandidaten ondersteund door vijf of meer leden dient tenminste
twee weken voor de dag van de vergadering schriftelijk te worden aangemeld bij de
voorzitter en secretaris van het bestuur.
9.

Evenementen c.q. activiteitenvoorstel 2020

10. Activiteiten op klein water
11. Communicatie rond de IFC
12. Rondvraag
13. Sluiting.
Het bestuur van de IFC hoopt dat u allemaal op de ledenvergadering aanwezig zult zijn!!!!!
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Verslag jaarvergadering 2 maart 2019 te Volendam
1. Opening voorzitter
 Voorzitter Jan heet iedereen welkom. Jan staat stil bij het overlijden van Wim Megesen.
 Afmeldingen: Ton en Ria van Soest en Ruud Pikaard.
 Voorzitter geeft aan dat het bestuur zich aan het beraden is over de opzet van de ALV.
Belangrijk is dat het voor iedereen toegankelijk is. Nu is het gekoppeld aan een evenement,
hetgeen extra kosten voor de leden met zich meebrengt. Het bestuur komt hierop terug.
 Enkele leden hebben voor ALV 2019 teveel betaald. Dit wordt terugbetaald.
2. Voorstellen nieuwe leden
We hebben 10 nieuwe leden, maar die zijn vandaag niet aanwezig bij de ALV.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen.
4. Notulen Jaarvergadering 10 maart 2018
Notulen zijn vastgesteld. Dank aan de notulist.
5. Verslag secretaris 2018
De secretaris doet verslag, ondersteund door een uitgebreide beamer presentatie. (Voor het
verslag zie de Flitsen nr. 2 - 2019).
6. Verslag penningmeester 2018 en begroting 2019
Het verslag is in de Flitsen nr.1- 2019 gepubliceerd. Geen opmerkingen of vragen.
7. Verslag kascommissie en benoeming leden kascommssie
 De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Joop van de Ploeg en Hein Bellaar. Hein geeft aan dat
alles goed was. Onder applaus wordt de penningmeester decharge verleend.
 Benoeming van leden Kascommissie: Martin Marks en Ruud Goudriaan bieden aan om in 2020
in de Kascommissie plaats te nemen. Zij zijn benoemd.
8. Bestuurssamenstelling
Aftredend: Herman Hemerik, hij stelt zich weer herkiesbaar en wordt bij acclamatie herkozen.

9. Evenementen c.q. activiteitenvoorstel 2019
o Zaterdag 16 februari 2019 in Hoorn, Meteo van Henk.
o Zaterdag 2 maart ALV in Volendam
o Pasen 19-22 april 2019 Rondje Noord-Holland
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o Hemelvaart: 30 mei, Waddentocht Texel, Enkhuizen
o Vrijdagavond 14 juni, 15 16 Rondje Dijk.
o Vrijdag 6-8 september: 4 uurs race, Hindelopen.
o 5/6 oktober Barbecue: Enkhuizen tegelijkertijd met Korendag,.
o Zaterdag 9 november Bezoek Regiocentrale Maasbracht
 De evenementen worden kort besproken door de organisatoren van deze evenementen. In de
Flitsen nr. 2 /2019 worden de evenementen beschreven. Er wordt verzocht om zich tijdig via
de site zich aan te melden voor alle evenementen! Er zijn geen aanmeldingsformulieren meer
in de Flitsen. Mocht het via internet niet lukken kan er alsnog aangemeld worden via mail of
telefoon bij de organisator van het evenement. De aanwezige leden gaan akkoord met deze
evenementen.
 Opmerkingen:
Er is in een mail aan de leden gevraagd of er belangstelling was voor een tocht naar Lowestoft.
Tot op heden was er één definitieve aanmelding. Daarom is er gekozen voor een Rondje
Noord-Holland voor april 2019.
Toelichting Bezoek Regiocentrale Maasbracht op 9 november 2019. Aan de orde komt: hoe
werkt het in de sluis, wat doet de sluiswachter?
10. De privacywetgeving en het voorstel voor het privacybeleid van de IFC
 Contactgevens leden zijn niet openbaar. Voorstel van een lid: is het mogelijk om deze in te zien
via inlog op besloten pagina site IFC speciaal voor leden? Bestuur zal dit bespreken en komt
hierop terug.
 Bij elke activiteit zullen leden van te voren aan moeten geven als ze niet op de foto willen. Er is
een toestemingverklaring op de site die de leden kunnen downloaden. Hierbij kan men
aangeven als men het niet eens is met de uitvoering van de privacywetgeving door IFC.
11. Activiteiten voor kleine schepen
Betreft activiteiten op klein water, zowel kleine als grote schepen kunnen meedoen. Voor 2020
willen Ali en Wigler dit organiseren in Friesland.
12. Communicatie rond de IFC
 Jeroen vraagt de leden kopij aan te leveren vóór 17-3 voor de volgende Flitsen nr. 2 /2019. Hij
nodigt leden uit verhalen te schrijven, het hoeft niet alleen over de activiteiten van de IFC te
gaan, maar ook eigen zeilervaringen zijn welkom.
 Louis geeft aan dat de IFC website goed wordt bezocht: de activiteiten zijn 7.000 keer bekeken.
Door de site hebben een aantal leden zich aangemeld als nieuw lid. Op het forum waren er 554
bezoekers.
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 Gerard Daniels vertelt dat 16 leden zich hebben aangemeld op de Facebook pagina. Goede
manier om nieuwe leden te werven. De Facebookpagina loopt voorlopig nog een jaar door.
Vraag van een lid: kan er meer ruchtbaarheid aan de FB pagina gegeven worden door een
stukje schrijven voor de Flitsen?
13. Rondvraag
 Liesbeth vraagt of er vrouwen in het bestuur kunnen komen. Dat wordt ondersteund door de
voorzitter.
 Aantal bestuursleden is een even aantal, namelijk 6 leden. Vraag is: geeft dat geen problemen
voor het nemen van besluiten. Voorzitter: dat heeft nooit tot problmen geleid. Het bestuur is al
groot, het is niet zinvol om het bestuur uit te breiden.
14. Sluiting
Om 14.10 uur sluit Jan de vergadering met dank voor alle suggesties en het vertrouwen van de
leden.
Desiree Janssen, Sigmagic

" Het kan verkeren "
Beste Friendshippers,
Het was onze laatste vakantiedag op de Clochard, zaterdag 31.Augustus.
Vlakbij onze thuishaven Wartena besloten wij vanwege het uitzonderlijk mooie
nazomerweer nog te overnachten op het meer nabij Grouw.
Wat wij het liefst daar doen, is op het anker onder de hoge wal.
Anker uit, aftuigen, opruimen, ankerbol gehesen en dan is er koffie.
Tot die koffie is het helaas niet gekomen, ik zakte machteloos en deels buiten
kennis op de kuipbank in elkaar."Hersen infarct "(bloed propje in de hersenen)
Aly handelde direct zeer kordaat, zorgde ervoor dat ik niet op de kuipvloer zou
vallen, motor aan, anker op en Fullspeed naar de vaste wal, ca 30 min.varen.
Ondertussen bellen met de hulpdiensten, dan een geschikte landingsplaats
vinden waar de ambulance kan komen.
Met hulp van een paar sterke mannen(politie)mij uit de boot,over de zeerailing,
in de ambu getild. Binnen 1-1/2 uur in het ziekenhuis.
Aan deze snelle acties heb ik te danken dat er maar weinig schade is.
Nu na een week ziekenhuis en twee weken revalidatie, nu weer thuis. (25 sept.)
en doe ik poliklinisch revalidatie een paar dagdelen per week.
Vanaf het najaar evenement in Hindeloopen ontving ik van jullie gezamenlijk
een kaart met de beste wensen, hartelijk dank hier voor.
Met mijn revalidatie gaat het goed,de vorderingen daar van is mede bepalend
of er het komend sysoen weer gezeild gaat worden!
Vriendelijke groeten,Wigle van der Meer, F.S 26 Clochard.
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financieel overzicht I.F.C. 2019 over de laatste twee jaar: concept
baten

2018

begr 2019

2019

begr 2020

lasten
flitsen / porti

contributie

€

3.137,50 €

3.750,00 €

3.477,50 €

3.500,00

inschrijfgelden

€

168,00 €

150,00 €

90,30 €

140,00

evenementen

€

5.209,50 €

5.000,00 €

4.289,25 €

5.000,00

verkopen

€

197,30 €

175,00 €

138,19 €

140,00

advert./ sponsoring €

€

-

-

rente

€

6,59 €

10,00 €

1,86 €

1,00

subtotaal

€

8.718,89 €

9.085,00 €

7.997,10 €

8.781,00

2018

begr 2019

2019

begr 2020

€

1.457,22 €

1.550,00 €

1.489,62 €

adm./diversen €

455,70 €

500,00 €

245,74 €

350,00

€

5.419,24 €

5.285,00 €

4.435,15 €

5.181,00

voorz.

€

1.150,00 €

1.400,00 €

1.400,00 €

1.400,00

verg.+ reisk.

€

237,30 €

350,00 €

146,70 €

250,00

resultaat

€

-0,57 €

€

279,89 €

€

9.085,00 €

7.997,10 €

8.781,00

8.718,89 €

9.085,00 €

7.997,10 €

8.781,00

evenementen

1.600,00

afschr. art.

toevoeging eigen verm

-

-

toevoeging lustrum
totaal baten

€

voorzieningen

8.718,89 €

9.085,00 €

7.997,10 €

8.781,00

2018

2019

begr 2020

2017

totaal lasten

€

in het "w inkeltje" per 31-12-2019

eigen vermogen
vlaggetjes, etc.

€

-

€

150,00 €

150,00 €

150,00

lustrumfeest

€

1.000,00 €

1.000,00 €

1.250,00 €

1.250,00

lustrum/w inkel

€

Totaal

€

balans

-1.059,36

141 polo's

vlaggetjes

1.150,00 €

bank - giro:

€

1.400,00 €

1.400,00

7.966,12

balans

activa:

bank - giro:

7.966,12

rugzakjes

€

9.663,51

€

70
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eigen vermogen

€

voorziening vlaggetjes, etc.

€

614,35

voorziening lustrumfeest

€

3.155,35

vooruit bet. contributie 2019

€

162,50

€

7.966,12

4.313,81

passiva:

4.033,92

eigen vermogen

€

voorziening vlaggetjes, etc.

€

764,35

voorziening lustrumfeest

€

4.405,35

vooruit bet. contributie 2020

€

180,00

€

9.663,51

passiva:

per 31-12-19:

0

8 potloden

per 31-12-18:

€

0

98 post-it-block

petjes

-59,36 €

activa:

stickers

9.663,51

Herman Hemerik

Saldi/vermogen door de jaren heen
Toelichting financieel overzicht 200X

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

eigen vermogen 31-12-200x
positief saldo 20xx
onvindbaar tekort / tegoed
negatief salodo 20xx
eigen verm ogen 31-12-200x

€
€
€
€
€

4.960,34 €
21,58
€
4.981,92 €

4.981,92

€ 4.477,89

€ 4.351,63

€ 3.833,82 €
€

3.814,67 € 3.994,66 € 4.034,49 €
179,99 €
39,83
€

4.033,92
279,89

-504,03
4.477,89

-€ 126,26
€ 4.351,63

€ -517,81
€ 3.833,82

-€ 19,15
€ 3.814,67 €

€
-0,57
3.994,66 € 4.034,49 € 4.033,92 €

4.313,81

voorziening vlaggetjes etc 31-12-200x
toevoeging 200x
aanschaf voor w inkel 200x
voorziening 31-12-200x

€
€
€
€

635,46 €
350,00 €
-111,75
873,71 €

873,71
350,00

€ 1.223,71
€ 150,00

€ 1.373,71
€ 150,00

€ 1.523,71 €
€ 0,00 €

1.223,71

€ 1.373,71

€ 1.523,71

€ 1.523,71 €

1.523,71 € 1.523,71 €
€
€ -1.059,36
1.523,71 €
464,35 €

voorziening lustrum 31-12-200x
toevoeging 200x
lustrum kosten 2011/2016
voorziening 31-12-200x

€
€
€
€

6.450,00 €
1.350,00 €
-5.587,05
2.212,95 €

2.212,95
1.350,00

€ 3.562,95
€ 1.000,00

€ 4.562,95
€ 1.000,00

3.562,95

€ 4.562,95

€ 5.562,95

€ 105,00
€ 75,00
€ 180,00

€
€ 50,00 €
€ 50,00 €

275,00 €
€
€

250,00 €
-

180,00

25,00
25,00

€ 50,00
€ 25,00
€ 75,00

162,50 €

25,00 €
25,00 €

75,97 €
8.017,61 €
8.093,58 €

132,55

€ 199,68

€ 259,94

€ 116,73 €

252,70 €

687,04 €

242,38 €

437,91

6.696,02 € 6.217,15 € 7.723,74 €
6.948,72 € 6.904,19 € 7.966,12 €

9.225,60
9.663,51

vooruitbetaalde contributie voor 200x nw leden
vooruitbetaalde contributie voor 200x lid
€
totaal
€

Saldo postrekening 31-12-200x
Saldo plusrekening 31-12-200x
Saldo rentemeer rek 31-12-200x
Saldo ZKL spaarrekening 31-12-20xx
Saldo 31-12-200x

€
€
€
€
€

9.157,00
9.289,55

464,35 €
150,00 €

614,35
150,00

614,35 €

764,35

€ 5.562,95 € 6.562,95 € 1.155,35 € 2.155,35 €
€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
€ -6.407,60
€ 6.562,95 € 1.155,35 € 2.155,35 € 3.155,35 €

3.155,35
1.250,00

€ 10.163,61 € 10.840,54 € 11.834,60 €
€ 10.363,29 € 11.100,48 € 11.951,33 €

2020

4.405,35
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Toelichting bij het concept financieel verslag 2019 en de begroting 2020.
1 januari 2020
Terugblik 2019.
We eindigen 2019 met een positief saldo van €279,89 . Zie hieronder.
Contributie: Als gevolg van de contributie verhoging per 1-1-2019 van €25,00 naar € 30,00 is er
ondanks een daling van het aantal leden toch meer contributie ontvangen. Echter minder dan
begroot.
Winkel: Er zijn wat minder artikelen verkocht dan verwacht. De winkel raakt wel behoorlijk leeg.
Zowel wat betreft diversiteit als de hoeveelheid artikelen. Nagedacht wordt over nieuwe / andere
club artikelen.
Flitsen/porti: In 2019 is het aantal leden dat voor een digitaal toegezonden Flitsen kiest ongeveer
hetzelfde gebleven.
Administratie/diversen: Geen bijzondere opmerkingen. Deze post kan jaarlijks wat wisselen,
afhankelijk van het de bestuursactiviteiten en kosten van onderhoud website ed.
Evenementen: De kosten voor evenementen zijn lager dan gepland maar wel redelijk in
evenwicht met de inkomsten.
Voorzieningen: Dit jaar is de reservering voor de wimpels op hetzelfde niveau als in 2018
gebleven. In 2015, 2016 en 2017 was er geen reservering voor de winkel / vlaggetjes. Vanaf 2013
was de reservering voor het lustrum naar een lager niveau gebracht. Dit jaar brengen we de
reservering voor het lustrum weer wat omhoog, echter voorzichtigheidshalve nog niet naar het
oude niveau van 2012 en de jaren daarvoor.
Vergader/reiskosten: Iets minder uitgaven Geen bijzonderheden.
Vooruitblik 2020: Voor het komend jaar 2020 verwachten we, afhankelijk van de ontwikkeling
van het aantal leden, voor een vergelijkbaar inkomsten / uitgave patroon. Door verwachte hogere
tarieven bij post.nl zullen de kosten van de Flitsen iets stijgen.
Evenementen 2020: Gezien het gezonde “eigen vermogen” is het mogelijk om de eigen bijdrage
van de leden aan evenementen wat geringer te laten worden / iets onder de kostprijs te houden.
Tarieven 2020: Wimpel incl. verzendkosten: €10,00 Inschrijfgelden nieuwe leden: €14,00 ( dit is
inclusief toezenden wimpel en diverse stukken). Contributie €30,00 .
Herman Hemerik
penningmeester
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Galapagos eilanden avontuur op motorjacht Darwin in januari 2016.
'Welkom aan boord.'

Augustein, onze kapitein, staat ons al op te wachten in de haven van Santa Cruz als we vanaf de
dinky de eerste stap op de cruiseboot Darwin zetten met maar liefst zes bemanningsleden en een
Engels sprekende gids.
De lunch is overvloedig: groentesoep, vis, rijst, aardappelen, broccoli, peen, salade en
ananaspudding als toetje. Dit is nog maar een klein voorproefje van wat er zal komen. Bij elke
maaltijd lijkt het alsof de kok een wedstrijd met zich zelfzelf voert om zich steeds weer te
overtreffen.
De boot kan zestien passagiers vervoeren, maar dit keer zijn we met z'n negenen. Twee passagiers
zijn afgevallen doordat de vrouw van het echtpaar bij de laatste trip tussen het bijbootje en de
cruiseboot vastkwam te zitten en haar been brak. Ja, er zitten duidelijk wel wat risico's aan deze
toer om bij de bijzondere dieren in de buurt te komen op de verschillende eilandjes bestaande uit
rotsen en lavagronden.
'Vanmiddag gaan we naar de highlands of Santa Cruz. We zullen er twee kraters bezoeken en een
lavatunnel.' Onze gids Rafael wijst op het bord, waar hij het programma van vandaag heeft
uitgeschreven.
'We dachten dat we naar het Darwin centrum zouden gaan. Het reisbureau heeft dat ons toegezegd.'
Twee Zwitserse gasten kijken de gids teleurgesteld aan.
'De reisbureaus zeggen wel meer dingen die niet kloppen.' Een discussie ontstaat en later zouden er
nog vele volgen. Dit keer hebben de twee dames geluk. De boot blijft bij Puerta Ayora in Santa
Cruz liggen, jullie kunnen de gehele middag naar het Darwin centrum, slechts 3 kilometer van het
stadje. Om half zes verzamelen we bij de pier van Puerta Ayora.
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'In eerste instantie waren we niet van plan een
cruise te maken aangezien de toer van een week
een paar duizend dollars zou kosten. Maar na wat
last-minutes bekeken te hebben, dachten we via
internet een goede deal te hebben: zeven dagen,
zes nachten naar verschillende kleine eilanden
van de Galapagos met 50% korting. Een
intensieve mailwisseling volgde met Diana van
Galapagoscentre met instructies over het per
deposito het geld te storten, waardoor er geen
extra kosten aan verbonden waren. Uiteindelijk
kregen we een totaal ander reisprogramma
toegestuurd.
Ik reageerde meteen: 'We zijn erg teleurgesteld: geen Espanola, geen Santa Fe, geen Floreana met
de post-office bay.'
Diana antwoordde: 'Ik heb nog gekeken naar andere opties, maar de periode dat u op de Galapagos
verblijft, zitten deze eilanden niet in de toer. Een jaar van tevoren wordt door het Galapagos Centre
de bestemmingen met de verschillende cruiseschepen afgesproken en deze kunnen niet tussentijds
veranderd worden. Het definitieve programma voor jullie is: Santa Cruz, Santiago, Bartelome,
North Seymour en San Cristobal.'
We raadpleegden meteen de Lonely Planet. Ook op deze eilanden zouden zeldzame dierensoorten
te zien zijn. Wie weet wat we nog konden beleven...
'Wanneer jullie het alarm horen dan moeten jullie snel naar het bovenste dek met jullie
reddingsvesten. We doen nu de oefening.'
Een minuut later klinkt het alarm, iedereen rent naar zijn cabine en daarna met reddingsvest onder
de arm naar Rafael op het bovendek, waarna de instructies volgen.
Tijd voor de eerste trip. Met het bijbootje zijn we binnen een minuut aan vaste land. Het busje staat
al voor ons gereed. Na twee kraters vol met begroeiing en de warme lavatunnel gaan we op zoek
naar de schildpadden in de bergen van Santa Cruz.
Onze gids heeft goeie ogen: 'Stop de bus. Daarginds in het gras is een reuze schildpad.'

14

Ik snel vooruit met Jeroen die me op de voet volgt, zijn camera in gereedheid. Als ik de schildpad
met een meter tussen ons wil passeren hoor ik een blazend geluid. Het volgende moment heeft hij
zijn kop onder zijn schild teruggetrokken en ook zijn poten heeft hij gedeeltelijk ingetrokken.
'Hij is duidelijk onder de indruk van je,' roept de gids me lachend toe.
Terug op de boot geniet ik van de ondergaande zon en laat me door de behoorlijke deining in slaap
wiegen.
'Klingel, klingel,' hoor ik, ten teken dat het ontbijt voor ons klaar staat. Ik wrijf de slaap uit mijn
ogen.
De nacht is niet zo rustig voorbij gegaan. In de loop van de avond was de wind toegenomen en
daarmee ook de golfslag, waardoor ik heen en weer rolde in mijn eenpersoonsbed. Als de boot
maar niet omslaat, dacht ik regelmatig.
'Ik verwachtte dat ik elk moment uit mijn bed zou vallen.' Jeroen haalt me uit mijn overpeinzing.
'Wat wil je Jeroen? Jij lag in het kleinste bed van ons stapelbed en dan ook nog boven. Gelukkig
ligt de boot nu stil.'

Onze gids Rafael neemt het programma van de ochtend door: 'Om 8.00 uur hebben we een dry
landing. Doe stevige schoenen aan, want we lopen op gehard lava en gedeeltelijk op rotsen op
Puerta Egas, James bay, aan de westelijke kant van het eiland Santiago. Daar zit een hele kolonie
leguanen. Terug op de boot om tien uur maak je dan gereed voor een wetlanding op het strand
Espumilla.'
Het voelt alsof we midden in een militaire oefening zitten: de bel gaat af. Iedereen rent naar het
plateau, waar we onze schoenen en reddingsvesten aandoen, terwijl onze gids roept: 'Snel, snel.'
De motor van de dinky draait op volle toeren. De bestuurder heeft moeite om de bijboot tegen het
plateau van de Darwin aan te houden om te zorgen dat we veilig kunnen overstappen. Het is een
paar minuten varen en vlak bij de wal worden we wederom gemaand om op te schieten, gezien de
branding.
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Nadat ik de eerste voet op het lavagesteente gezet heb, kijk ik direct in de ogen van een reusachtige
leguaan. Ook als ik nog een stap dichter bij kom, blijft het beest roerloos staan.

Onbevreesd. Voor Jeroen is het een perfect fotomodel. Juist als we het niet meer verwachten, komt
het dier in beweging en klimt over de rotsen.
'Jeroen, pas op. Je stapt bijna op de andere leguaan achter je.'
Door zijn schutkleur valt deze leguaan helemaal niet op bij het verweerde zwarte basaltlava.
Ik verleg mijn aandacht naar de rode rotskrabben, het krioelt ervan. Zodra ik stil sta komt er een
heel nieuwsgierig naar me toegelopen. Voor me ligt een gebroken schelp.
'Je zult regelmatig lege schelpen vinden, omdat de krabben groeien en regelmatig een nieuwe
schelp aanmaken,' licht Rafael toe.
In de verte zie ik de eerste zeeleeuwen. Ze liggen heerlijk te dobberen in het water en laten zich
meevoeren met de stroming. De kleintjes poedelen in een plas water. Zodra we dichter bij komen
horen we een grote zeeleeuw een hard geluid maken als waarschuwing.
'Hou minimaal een meter afstand van de jonge zeeleeuwen en raak ze niet aan. Als ze eenmaal de
geur van een mens bij zich dragen, worden ze verstoten door hun moeder.'
Het wordt tijd om de dieren in het water te bekijken. Op de Darwin doen we onze zwemkleding aan
en nemen de snorkelspullen mee.
'Aan beide kanten van de bijboot snel uitstappen, want de zee is erg onrustig en de bestuurder kan
maar kort de boot op het strand houden.'
Op het teken van Rafael springen we uit de boot. Toch kan ik mijn korte broek niet droog houden,
de zee is te wild. We lopen verder het strand op.
'Daar zie je verschillende sporen van schildpadden tot ver op het land. Gisteravond zijn ze het
water uitgekomen en zeker een paar keer op verschillende plekken om zo de omgeving te
verkennen. In hun langzame tempo duurt het vaak uren om een goede plaats uit te zoeken om hun
eieren te leggen en in te graven in het zand. Vanmorgen vroeg zijn ze weer het water ingegaan.'
Rafael stopt met vertellen alsof hij twijfelt of hij wel verder zal gaan. Zachtjes vervolgt hij.
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'Na tachtig dagen komen de eieren uit en dan nog overleeft 0,1 % van de schildpadden het.
Daarom worden zoveel mogelijk eieren verzameld en op speciale broedcentra gehouden totdat de
schildpadden oud genoeg zijn om zich te kunnen redden.'
'Hoe oud kan een schildpad worden?'
'Ze kunnen honderdvijftig jaar oud worden. Het zeldzaamste dier ter wereld was Eenzame George,
de laatst overlevende landschildpad van het eiland Pinta: circa tachtig jaar oud. Hij is een paar
maanden geleden overleden.'
We gaan het water in om te snorkelen, maar kunnen niet veel zien doordat de golven veel zand
verplaatsen.
Rafael stelt voor: 'We gaan vanmiddag naar het eiland Bartelome. Daar is de zee wat rustiger en
kan je zelfs met pinguins zwemmen.'
Als we op de boot terugkeren worden onze schoenen schoongespoten.
'We willen voorkomen dat er micro-organismen van het ene eiland naar het andere worden
overgebracht.'
Na de lunch krijgen we een uur de tijd om te relaxen. We hebben tenslotte vakantie, nietwaar.
Om stipt twee uur 's middags klinkt de bel en iedereen volgt nauwlettend de instructies van onze
gids om in de bijboot te komen. Dit keer varen we met de dinky vlak langs de rotsen van
Bartelome.
'Een pinguin!'
'Kunnen we dichterbij komen?'
Rafael geeft de bestuurder van onze boot instructies. Zelfs al kunnen we de pinguin bijna aanraken,
hij blijft rustig op de rotspunt zitten.
'Doordat dit beschermd gebied is en alleen onder leiding van een gids te bezoeken is, voelen de
dieren zich niet bedreigd,' antwoordt Rafael op mijn vragende blik.
Een stukje verder springen we vanaf de boot het water in.
'Ik zie een reuze schildpad.' Jeroen trekt aan mijn arm en zwemt voor me uit. Ik heb moeite om
hem bij te houden. Hij wijst naar links. Ik volg zijn wijzende vinger. Vlak voor me zie ik de
schildpad naar beneden zwemmen in het ondiepe water. Op gemak graast hij op de bodem van de
zee. Hij trekt zich niets van mijn aanwezigheid aan. Het groen van de bodem zie ik in zijn mond
verdwijnen. Het ontroert me dat mens en dier zo dichtbij elkaar kunnen zijn.
Jeroen roept me. 'Er komt nu een pinguin jouw kant uitgezwommen. Zie je hem?'
Mijn aandacht is nog steeds bij de zeeschildpad. Dit is al zo bijzonder. Het maximale dat ik kan
bevatten.
Als ik 's avonds de bel hoor voor het diner, kan ik het niet laten om mijn blik nog eenmaal over het
water te laten gaan, op zoek naar die ene zeeschildpad.
De volgende dag nemen we
afscheid te nemen van vijf
medepassagiers. Nu hoeven
we de boot slechts met twee
anderen te delen, wat een luxe.
We leggen aan bij eiland
Isabel en bewonderen de
blauwvoetgent. Onvergetelijk
is het snorkelen bij Leon
Dormido, Kicker Rock vlak
voor de westelijke kust van
San Cristobal waar we de
hamerhaai van heel dichtbij
kunnen spotten.
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Er is nog één dier op mijn Bucketlist: de fregat vogel en wel het mannetje die de vrouwtjes naar
hem toe lokt door zijn felrode keelzak op te blazen tijdens het baltsen.
Vanaf onze boot Darwin zie ik de fregatvogels regelmatig vliegen, soms strijken ze neer op het dak
en zijn dan druk bezig om zich schoon te maken, veer voor veer, maar de mannetjes geven geen
respons, hun keelzak lubbert slechts.
Hoopvol kijk ik onze gids Rafael aan als hij ons voorgaat vanaf de bijboot naar het eiland Seymour
Norte.
'Gaan we van de fregat vogels het mannetje in vol ornaat zien? Beloof het me.'
Als antwoord zie ik een kleine glimlach op zijn gezicht.
Zodra we op het eiland zijn, spot ik in de verte al wat roods tussen de takken.
'Kijk daar, een fregat vogel, een mannetje.'
'Jij hebt goeie ogen,' reageert Rafeal. 'We volgen eerst het pad.'
We passeren zeeleeuwen met jonkies, een Galapagos havik met in zijn nest een jong en verderop
grote leguanen in oranje kleur.
Het verbaast me dat de gent op de rots midden in het pad rustig blijft zitten, terwijl onze groep op
slechts een meter afstand langs loopt.
Dan zie ik hem.
'Wow,' verder kom ik niet.
In een boom tussen wat takken zit de fregat vogel waar ik meteen verliefd op word. Zijn felrode
keelzak heeft hij als een ballon opgeblazen. Achter hem zie ik een beweging.
'Hij heeft zijn vrouwtje al gestrikt.' Jeroen bewondert het stel.
Ik kijk Jeroen met een brede glimlach aan en houd wijselijk mijn mond.

De dagen zijn omgevlogen aan boord van motorjacht Darwin. Heerlijk om naar prachtig plekken
gebracht te worden en fantastisch eten voorgeschoteld te krijgen. Maar zodra de motor gestart
wordt en het storende gebrom aanhoudt verlang ik toch wel even naar het klapperen van het zeil
van onze zeilboot Sigmagic.
Desiree Janssen
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Bezoek aan de Bediencentrale Maasbracht
‘Met onze Kingfisher draaien we het Twentekanaal op, richting de eerste schutsluis bij Zutphen.
Ondanks dat dit voor ons een jaarlijks een bijna routinematig gebeuren is, blijft het altijd weer
spannend:
Moeten we eerst de voorsluis in en mogen we gelijk mee of moeten we toch een paar beurten
afwachten, achter welk schip dan, is er nog wel genoeg ruimte over met onze gestreken mast, zet
de binnenschipper wel zijn schroef uit en waar kunnen we vastmaken, aan die ene bolder?…
Allemaal zaken die spelen als je een sluis nadert en die je met de sluismeester overlegt via de
marifoon. Soms gaat het soepel, maar soms gooit een binnenschipper wat zand in de machine:
‘waarom zou ik moeten wachten op die ‘jachies’, beroepsvaart gaat toch altijd voor?’
We mogen ons dan ervaringsdeskundigen noemen, maar de acht meter hoge wanden van de
sluizen van het Twentekanaal en de steeds maar groter wordende schepen blijven imponeren.
Maar als de communicatie met de sluismeester, de broodschipper en de jachten adequaat en
plezierig is, gaat alles vlot en kom
je veilig en zonder schade boven,
zes meter hoger dan op de IJssel.’
Aan het bovenstaande moest ik
denken toen Marianne en ik, op
uitnodiging van de IFC club, de
Bediencentrale Maasbracht
bezochten en een lezing van
Rijkswaterstaat over de bediening
van negen(!) sluizen, spuien en
bruggen in de Maas en het
Julianakanaal van Venlo tot de
Belgische grens, bijwoonden.
‘Ervaringsdeskundigen’ mogen we
ons dan denken toe te rekenen, maar
staande aan de rand van één van de
drie sluiskolken hier in Maasbracht,
brengt ons het besef terug dat er dus
nog veel grotere sluizen zijn, met
name hier ter plekke een verval van
12 m en
dat de communicatie met een
sluismeester wel een tikkeltje
gecompliceerder moet zijn.
Eigenlijk hadden we dat nog moeten
weten, want een tiental jaren geleden
hebben we de Maas tot Maastricht
zelf afgevaren, uiteraard toen wel
met een motorboot.
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Bijna kwamen we nog te laat omdat het navigatiesysteem ons wat in de steek liet, maar om exact
11.00 uur betraden we het presentatiecentrum van het imposante Rijkswaterstaatgebouw waarin de
bediencentrale is gevestigd. Onze IFC club had gezorgd voor koffie en (hoe toepasselijk)
Limburgse vlaai, een betere start en gastvrije ontvangst konden we niet hebben.

Gerard Daniels trapte af en introduceerde de twee sprekers van vandaag, Piet Sniekers van
Rijkswaterstaat en Ruud Piekaar, de laatste lid van IFC en destijds als Eur. Erg. ergonoom
verbonden aan ErgoS Human Factor Engineering voor advies en uitvoering van de inrichting van
de centrale.
Aan de hand van enkele korte
films kregen we van Piet een
verhelderend inzicht in het bedrijf
Rijkswaterstaat in zijn algemeen
en het beheersen van de Maas met
deze centrale in het bijzonder.
Daarna kwam Ruud aan het
woord. In zijn PowerPoint
presentatie gaf hij ons een kijkje in
het lange proces wat er allemaal
aan vooraf gaat bij het inrichten
van zo’n centrale, welke
dilemma’s en conflict
tegenstellingen je allemaal
tegenkomt bij het ergonomisch
ontwerp, welke wensen en
gedachten er dan leven bij de
‘oude’ operators van de sluizen en
bruggen en welke rol de architect
van het gebouw hierbij speelt. Had
de architect bedacht dat het
gebouw maar veel glas zou moeten
bevatten, de landschapsarchitect en
de projectgroep zagen dit uit
ergonomie oogpunt anders met hun
focus op zo min mogelijk glas om
buitenlicht te weren. Tegenstrijdige
belangen dus, die maar moeizaam
opgelost werden.
Het is dan ook wel verrassend te zien dat het gebouw uiteindelijk toch een en al glas is geworden,
fraai van uitstraling, dat zeker, maar wel met een irritant zwart spikkeltje in het glas ingegoten…
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Conflicten genoeg en dus raadzaam om behoedzaam te werk gaan binnen de complexiteit van het
project (bediening van 8 sluizen, spuien en vele bruggen in 1 huis) met zoveel verschillende
partijen en belangen. Prototype mock-up’s opgesteld in een aparte loods, waren nodig om een goed
beeld te geven van de werkplekken.
voor de ‘nieuwe’ sluismeesters en operators een geheel nieuwe manier van werken met monitoren,
camerabeelden en bediening dmv. afbeeldingen op de vele schermen en een simpele muisklik …
Na Ruud’s presentatie kregen we gelegenheid om de centrale zelf te bezoeken en enkele operators
te volgen in hun werk. Een paar zaken vielen ons op: de grote hoeveelheid camerabeelden per
sluiscomplex die een goed overzicht geven van wat er in een sluis gebeurt, het gemak en rust
waarmee de operator de sluis bedient aan de hand van de afbeeldingen op de beeldschermen en
applicatie software die de sluismeester helpt om de sluis optimaal uit te vullen, waarbij er dan
blijkbaar ook nog wel ruimte voor de pleziervaart overblijft, zoals we konden meemaken.
De grote ramen staan blijkbaar nog wel onder discussie, want inmiddels zijn alle ramen met een
gordijn afgedekt en zijn er plannen om deze te vervangen door minder licht doorlatende glas...

Om 13.00 uur namen we afscheid en bedankten we onze begeleiders Piet en Theo van
Rijkswaterstaat voor deze interessante introductie en rondleiding in de Bediencentrale van
Maasbracht. Omdat we intussen – ondanks de lekkere vlaai – toch wat hongerig waren geworden,
togen we naar restaurant M’Blend voor de lunch, waar we met ons gehele IFC gezelschap van 16
mensen deze dag op een plezierige manier afsloten.
Maasbracht was voor de meesten van ons nou niet bepaald dichtbij, maar het bezoek aan de
centrale en het sluizencomplex bleek – althans voor ons - de moeite waard te zijn.
Hulde voor de organisatoren en presentatoren!
Hugo en Marianne de Groot
Kingfisher
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Paastocht 2020 Een rondje Noord-Holland.
Op vrijdag 10 april verzamelen we in Enkhuizen (de Compagniehaven).
Zaterdag vertrekken we vroeg maar niet te vroeg richting Den Oever om daar door de sluis te gaan
en de weg te vervolgen naar Den Helder 's Avonds gaan we gezamenlijk dineren in 1 van de
onvolprezen restaurants van Den Helder
Op 1e paasdag 12 april gaan met z'n allen richting IJmuiden. In den Helder wordt bekend gemaakt
hoe vroeg we vertrekken. Na aankomst in IJmuiden varen we door naar de haven van
Buitenhuizen: door de brug in Zijkanaal C en gelijk zie je jachthaven IJmond.
Ook daar weer een gezamenlijke maaltijd, dit maal een stuk eenvoudiger restaurant, maar tot nu toe
wist men ons daar altijd weer te verrassen
De tweede paasdag, inmiddels 13 april, is bedoeld om weer de thuishaven te bereiken.
Er zijn aan deze tocht geen extra kosten aan de IFC verbonden omdat iedereen zelf de havengelden
betaald. Half maart maak ik voor de mensen die eventueel mee willen een what’s app groepje voor
verdere communicatie Dus ga je mee of denkt erover na stuur Jeroen even een mailtje
Jend@casema.nl of meld je aan via de IFC site https://www.Friendshipclub.nl

Haring Happen (voorheen: Rondje Dijk)
Datum 5, 6 en 7 juni 2020.
Vanwege het succes in het afgelopen jaar waarbij besloten
werd vanuit Enkhuizen naar Stavoren te varen om daar een
harinkje te happen , is besloten dit er voor dit jaar ook in te
houden. Dus geen lange tocht of een kort tocht, maar iedereen
naar Stavoren om daar de lunch te nuttigen met het happen
van een haring bij de haringkar voor de liefhebbers.
We verzamelen op vrijdagavond in de Buyshaven te
Enkhuizen. Een ieder meld zich aan bij de havenmeester en
zegt dat hij/zij deel uitmaken van de IFC club. De
havenmeester is op de hoogte en zal een ieder een plaats
toewijzen (zelf even bellen met de havenmeester
(0630136854) als je er bijna bent of naar hem toe gaan bij aankomst) waarop vervolgens
individueel bij de havenmeester voor de komende 2 avonden kan worden afgerekend.
Het eten die vrijdagavond is aan de schepen afzonderlijk te regelen.
Om 20:00 is er een soort van palaver in de Kombuys (op het jachthaventerrein). Dan wordt er
gesproken over het weer, wie er wel of niet meegaat, etc. Voor degene die er de vrijdag niet bij
kunnen zijn, maar wel de rest van het weekend samen in Enkhuizen willen doorbrengen, geen
probleem. Even bellen en/of gewoon naar Stavoren varen en daar aansluiten om samen vanuit
Stavoren naar Enkhuizen te varen.
Bij terugkomst is er de door ons zelf gecreëerde gezelligheid in de Kombuys en vanaf 18:00 wordt
er een begin gemaakt met de gezamenlijke barbecue en de bijbehorende etenswaren / drinken.
Zondag vaart een ieder weer terug naar de thuishaven.
Kosten: aangezien het de bedoeling is dat iedereen z’n eigen eten / hapjes en drinken meeneemt (al
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dan niet met anderen te delen) beperken de kosten zich tot het liggeld en eventueel wat kooltjes
voor op de barbecue.
Op de Jachthaven is het in de Kombuys als volgt geregeld. Er staat een koelkast met daarin bier,
wijn en frisdrank. Op de deur van de koelkast zit een prijslijst, op de bar staat een kistje met een
gleuf waar het geld van hetgeen genuttigd wordt gedeponeerd kan worden. Alles gaat op goed
vertrouwen (waar vind je nog zoiets). De havenmeester is aanwezig tot 20:00 uur en daarna kan er
via de loopdeur van het terrein naar de stad gelopen worden. Er zijn fietsen op de jachthaven die
vrij gebruikt kunnen worden voor het doen van boodschappen. Voor dit weekend (vrijdag en
zaterdag) is de Kombuys voor ons gereserveerd (niet exclusief maar we kunnen er als groep
gebruik van maken) zodat we gezellig onder elkaar kunnen zijn. Er zijn stoelen en tafels aanwezig
en ook borden, bekers, bestek, etc .
Op naar een mooi IFC weekend in juni 2020.
Wat: Haring Happen
Wanneer: 5, 6 en 7 juni 2020
Waar: Buyshaven Enkhuizen
Kosten: Van te voren niets en verder zelf afrekenen in de jachthaven.
Opgeven voor: 8 juni 2020 via de website www.friendshipclub.nl
Voor vragen kun je terecht bij:Imko Vroom (vroom499@planet.nl – 0653229314)
Aankomen op zaterdag 5 juni 2020?
Voor degenen die er niet vanaf vrijdagavond er al bij kunnen zijn bestaat er natuurlijk de
mogelijkheid om op zaterdag aan te komen om dan alsnog de barbecue mee te maken. Dit dan wel
graag vermelden in de aanmelding via de mail of telefonisch doorgeven.
Vlees zelf meenemen of laten bezorgen?
Er bestaat de mogelijkheid om het vlees te laten bezorgen door een lokale slager. Arnold Fokker
heeft aangeboden dit te willen regelen voor een ieder die daar gebruik van wil maken (een luxe
barbecue pakket ALL-inclusief voor een bedrag van ca 20 Euro, zoals ook het voorgaande jaar).
Wel is het belangrijk dat dit uiterlijk 1a2 weken van tevoren wordt doorgegeven bij Arnold Fokker.
Voor vragen hierover graag direct contact opnemen met Arnold Fokker te bereiken via tel: 0627444859 en/of mail: ariefokker@hetnet.nl

Samen varen
Een nieuw hoofdstuk in de Flitsen. Hierin kan iedereen zijn reis aangeven waarbij hij/zij het op
prijs stelt dat er andere boten de hele reis met hun mee willen, hetzij een gedeelte van de reis. Het
is als het ware een open uitnodiging. Het verschil is dat het niet vanuit de vereniging (IFC) wordt
georganiseerd.

Overtocht naar Lowestoft:
De Ianira gaat in juni naar Lowestoft. De voorziene datum voor vertrek is donderdag ochtend
vroeg 18 juni 2020 vanuit IJmuiden. Indien er schepen zijn die mee willen varen dan graag dit
doorgeven aan Imko Vroom (mail: vroom499@planet.nl). De terugreis vanuit Lowestoft staat
gepland op zaterdag. (er van uitgaande dat het weer dit toelaat). Voor booteigenaren die het leuk
lijkt met eigen boot zo’n overtocht mee te maken, maar nog wel wat vragen hebben, kunnen deze
via de mail stellen, maar mogen ook gerust bellen: 0653229314 en/of een app sturen.
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IFC = Internationale Friendship Club of kortweg: Friendshipclub

Wie zijn wij ?
Sinds 1976 zijn wij een club die gezelligheid erg belangrijk vindt. U kunt rekenen op een warm welkom. U
kunt alleen lid worden als u in een Friendship vaart. Koopt u later een andere boot dan kunt u gewoon lid
blijven.
Internationaal zijn we, omdat we ook buitenlandse leden hebben.
Was vroeger vooral de werf leverancier van nieuwe leden, vandaag is dat het Internet.
Toch zijn er in Nederland genoeg mensen die in een Friendship varen en ons toch niet weten te vinden.
Vandaar deze flyer.
Wat doen wij?
Jaarlijks organiseren we verschillende evenementen: in de winter een jaarvergadering (kort) en een
interessante lezing, vaak een reisverslag.
Met Pasen organiseren we een tocht naar Engeland of varen we een rondje Noord-Holland .
Met Hemelvaart organiseren we een Waddentocht, en in het najaar een wedstrijd van 4 uur, om zoveel
mogelijk mijlen te zeilen. Dit evenement wordt tevens benut om elkaar de vakantieverhalen te vertellen.
Vaak worden de evenementen besloten met een buffet of dineetje. Deelname hieraan is niet verplicht,
maar onze leden vinden dat gewoon erg leuk om te doen.
Daarnaast zijn er nog wat evenementen die variëren met de behoefte. Zo zijn er EHBO en reanimatiecursussen geweest, hebben we de Centrale Post in Dordrecht bezocht en zijn we bij een masttuigerij op
bezoek geweest.
Maar dat is nog niet alles. Naast de evenementen doen we veel meer.
We geven drie keer per jaar een clubblad uit, dat wordt volgeschreven met: avonturen van eigen leden,
aankondigingen van de evenementen en allerlei technische zaken. We horen dat het blad met veel plezier
wordt gelezen.
Heeft u onze website al eens bezocht? Nee? Kijk dan gerust eens op:
http://www.friendshipclub.nl/site/
Daar vindt u van alles over de club en de Friendships en zijn er o.a. de meest recente clubbladen te
downloaden.
Daarnaast hebben we een forum, die u via de site kan vinden, of rechtstreeks:
http://www.friendshipclub.nl/forum/
Hier kunt u, per scheepstype, veel informatie vinden in de beantwoorde vragen. Wilt u zelf een vraag
stellen, dan dient u zich te registreren. Dan kunt u ook dingen te koop aanbieden of vragen, en bereikt u
een groot aantal mensen die in een Friendship varen.
Wat te doen?
U kunt lid worden van onze club. Houdt u niet van clubs? Van deze krijgt u geen spijt. Voor de contributie
hoeft u het niet te laten: € 30 per jaar.
Bij inschrijving vragen we eenmalig een bijdrage van € 14. Daarvoor krijgt u een sticker van de club en een
clubwimpel. Probeer het gewoon! Op onze site kunt u zich aanmelden.
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