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Aan de leden van de
Internationale Friendship Club.

Haaksbergen, 30 maart 2020.

Geachte leden van onze mooie club,
Allereerst: ik hoop dat jullie gezond zijn! Dat is niet vanzelfsprekend gelet op het Corona‐virus. Ik
hoop dat iedereen goed oppast alhoewel ook dat geen garantie geeft. Er zijn ook dingen die je
kunnen overkomen en waar je niets aan kunt doen.
Onze maatschappij is “ontwricht” durf ik wel te stellen. De maatregelen die zijn afgekondigd door
onze regering zijn heftig en hebben op heel veel mensen een grote impact, zowel in de sociale sfeer
(elkaar niet, of slechts zeer beperkt kunnen ontmoeten) als in de economische sfeer (van de ene op
de andere dag geen inkomen meer hebben). Ik hoop van harte dat iedereen al dit alles goed kan
doorstaan.
Binnen onze vereniging merken we de gevolgen van de Coronacrisis ook. Als eerste moesten we de
Algemene Ledenvergadering afzeggen. Wij vonden het onverantwoord om deze bijeenkomst door te
laten gaan hoezeer ons dat ook speet. Het betekent dat u als leden geen uitspraak hebt kunnen doen
over de manier waarop we in 2019 de dingen hebben gedaan en ook geen uitspraak hebt kunnen
doen over het gevoerde financiële beleid. Wat dat laatste betreft zijn we wel blij dat de door u
tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2019 ingestelde kascommissie zijn werk heeft kunnen
doen. Martin Marks en Ruud Goudriaan hebben de boeken gecontroleerd en hebben aan onze
penningmeester (Herman Hemerik) aangegeven dat die boeken kloppen en dat de inkomsten en de
uitgaven op een keurige manier zijn geadministreerd. Overigens hadden wij als bestuur niet anders
verwacht….
Voor wat betreft het verslag van de secretaris (Gerard Daniëls) over het gevoerde beleid van het
vorige jaar, dat verslag zullen we plaatsen in de volgende Flitsen (augustus of september).
Er is geen door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde activiteitenkalender en begroting
2020. Dat is vervelend maar we weten dat dit komt door deze bijzondere omstandigheden.
Bovendien wordt door de Coronacrises de activiteiten en evenementen programmering voor 2020
toch ook op de kop gegooid en zijn er nog een hoop onzekerheden.
Daarover heeft uw bestuur afgelopen week via een videoverbinding met elkaar gesproken. Tijdens
die vergadering hebben we alle geplande activiteiten de revue laten passeren en we hebben de
volgende afspraken gemaakt.
De Paastocht (11, 12, 13 april 2020)
Organisator: Jeroen Haagsman
De Paastocht kan niet door gaan. Er zijn voorschriften door de regering afgegeven dat het tot 1 juni
verboden is evenementen en dergelijke te organiseren. Bovendien zijn alle horeca gelegenheden
dicht en zijn ook veel jachthavens niet voor passanten beschikbaar.

De Hemelvaartstocht (21, 22, 23 en 24 mei 2020).
Organisator: Gerard Daniëls
Ook de Hemelvaartstocht zal niet doorgaan. Hier gelden dezelfde redenen als aangegeven bij de
Paastocht.
Haringhappen (5, 6 en 7 juni 2020).
Organisator: Imko Vroom
Voor deze activiteit hebben we aangegeven dat het onzeker is of die door kan gaan. We hebben
geen idee of de afgekondigde maatregelen en voorschriften in juni worden opgeheven en we dan
weer “normaal” kunnen functioneren. We zetten de voorbereidingen voor deze tocht op een laag
pitje en als we afspraken maken met derden proberen we dat zo te doen dat we geen geld kwijt zijn
als het onverhoopt niet door gaat. Een week voorafgaand aan de activiteit nemen we een besluit
over het wel of niet door laten gaan van de activiteit. We communiceren hierover via de mail!
Het najaarsevenement, de 4 uursrace.
Organisator: Herman Hemerik
Deze activiteit is gepland in september. Er zijn altijd veel leden die hieraan mee doen. We hebben
besloten de voorbereidingen voor dit evenement rustig door te zetten, ook weer zonder dat we
afspraken met derden maken waar we niet onder uit kunnen. Voor dit evenement nemen we 14
dagen vooraf een besluit of het wel of niet doorgang kan vinden.
De afsluitende BBQ in Enkhuizen (begin oktober).
Organisator: Imko Vroom, Gerard Daniëls
Hierover hebben we dezelfde afspraak gemaakt. Doorgaan met de voorbereidingen maar geen
afspraken maken waar mogelijk kosten aan zijn verbonden als we onverhoopt afzeggen. We nemen
een week vooraf een besluit of het door kan gaan en communiceren hierover met mensen die zich
hebben opgegeven via de mail.
U ziet, tot en met mei hebben we alle voorgenomen activiteiten geannuleerd. De geplande
activiteiten vanaf juni houden we in beraad en acteren we zoals de richtlijnen van regering en RIVM
ons dat aangeven.
We hebben besloten dat we pas in augustus of september een nieuwe Flitsen uitbrengen. Niet
omdat er geen verhalen zijn maar wel omdat er veel onzeker is. We willen graag met u blijven
communiceren maar dat doen we dan het liefst via de mail of per brief. Voor wat betreft dat laatste
willen we graag beschikken over ieders mailadres. We hebben niet van alle leden het juiste
mailadres en van sommige leden hebben we helemaal geen mailadres. En, mailen is eenvoudig, snel
en brengt nauwelijks kosten met zich mee.
DAAROM HET VRIENDELIJKE DOCH DRINGENDE VERZOEK: WILT U ONS UW MAILADRES DOORGEVEN!!!!

Wilt u per ommegaande een mail sturen naar Louis Vink: administratie@friendshipclub.nl
Wij hopen dat we u door deze brief goed hebben geïnformeerd over alles wat belangrijk is in onze
vereniging. Als bestuur spreken we de hoop uit dat u en uw dierbaren gezond blijven. We hopen ook
dat u ondanks de Coronacrisis toch enigszins kunt genieten van dat wat uw schip u kan bieden.
Namens het bestuur van de IFC,
Jan Salverda,
voorzitter.
PS.

Eén van onze bestuursleden (Imko Vroom) wil dit jaar graag weer de overtocht maken naar Engeland
(Löwestoft) van 18 tot en met 22 juni 2020. Dit is geen verenigingsactiviteit. Vooralsnog gaat hij er
vanuit dat die tocht door kan gaan. Hij heeft het bestuur gevraagd of hij tijdens de Algemene
Ledenvergadering kan vragen of er mensen zijn die deze tocht ook zouden willen maken. Gelet op
het feit dat de Algemene Ledenvergadering niet is doorgegaan stellen we die vraag in deze brief:
Wanneer er leden zijn die met hun boot de tocht naar Löwestoft in dezelfde periode zouden willen
maken kunnen zich aanmelden bij Imko Vroom: vroom499@planet.nl

