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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 
reanimatie-cursussen 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. 


