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internet: www.cruiservaarders.nl 
e-mail: secretaris@cruiservaarders.nl 

 

 

 

Als trotse (aanstaande) eigenaar van een Intercruiser wordt u toch ook een ‘Cruiservaarder’? 
 
 

Beste schipper, 
 

Cruiservaarders zijn schippers en partners van schippers die allen lid zijn van de ‘Vereniging Cruiservaarders’. De 
vereniging organiseert jaarlijks een aantal activiteiten waarbij ons schip en het varen daarmee op de één of 
andere manier centraal staat. Uiteraard met veel ruimte voor gezelligheid en vriendschap. Deze activiteiten 
bieden leden de mogelijkheid kennis, ervaring en ideeën uit te wisselen. Dat kan betrekking hebben op: 
     specifieke vaargebieden – wat is mooi en waar je op moet letten, 
     kennis over de eigen boot –  technisch inhoudelijk en/of mogelijke verbeteringen, 
     ideeën over allerlei activiteiten die je in clubverband zou kunnen ondernemen. 

 

Daarmee is in het kort de essentie van onze Vereniging Cruiservaarders samengevat. En, voor het geld hoeft u  
het niet  te  laten,  het  lidmaatschap  van  onze  vereniging  wordt  jaarlijks  vastgesteld  op  onze  Algemene 
Ledenvergadering en is, sinds de oprichting ongewijzigd, € 50,00 per schip per verenigingsjaar. 

 
Informatie 

 

De Vereniging Cruiservaarders is in diverse activiteiten heel goed ‘zichtbaar’, actuele informatie hierover is terug  
tevinden  op  onze  website:  www.cruiservaarders.nl.  Daarnaast  wordt  er  regelmatig  per  email  een 
Nieuwsbrief  uitgebracht  waarin  onze  leden  berichten  over  hun  belevenissen  met  hun  Intercruiser.  Op de 
website kunnen Cruiservaarders vele  tips  en  wetenswaardigheden  ontdekken en kunt u voor specifieke vragen 
bij de technische commissie terecht. 

 
Activiteiten 

 

Ieder jaar organiseert de vereniging ergens in het land het ‘Maritieme Weekend’. Deze bijeenkomst is één van 
onze vaste jaarlijkse programmapunten en een echt hoogtepunt. Vele leden met hun partners en hun eigen schip 
komen dan tijdens zo’n maritieme bijeenkomst voor een weekend bij elkaar. In 2017 bijvoorbeeld was dat in de 
Zaanstreek en in 2018 was Rotterdam de locatie. Met totaal 20 schepen en meer dan 50 opvarenden was de 
opkomst groter dan ooit. In andere  jaren  waren  er  zeer  geslaagde  maritieme  bijeenkomsten  onder  meer  
in Haarlem, Weesp, De  Rijp, De Hemmen (Braassemermeer) en de  Galamadammen  in  Friesland.   
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Een ander hoogtepunt zijn de meerdaagse vaartochten. Voor het eerst werd in 2011 een zgn. ‘uitdagende’ 
flottieljetocht georganiseerd naar De Wadden, onder leiding van een tweetal meer ervaren leden. Uiteindelijk 
namen 9 boten deel en werd de tocht een groot succes. Sindsdien zijn er jaarlijks twee tochten en altijd op een 
andere locatie in Nederland. Vorig jaar waren dat Midden-Nederland en Zeeland, 2018 waren er mooie 
vaartochten: de Bloesemtocht langs o.a. de Linge en in september werden de Wadden aangedaan (Marifoon 
verplicht), 

 

 
 

 

Vaarseizoen 
 

Het verenigingsjaar van de Cruiservaarders loopt van 1 oktober tot en met 31 september, waarbij steeds in 
november de algemene ledenvergadering van  de  vereniging  wordt  georganiseerd.  De ALV  wordt elk  jaar 
goed bezocht. Er wordt geëvalueerd en vooruitgekeken naar het nieuwe vaarseizoen, soms met een spreker over 
een specifiek onderwerp het varen aangaande. Denk bijvoorbeeld aan de ervaringen tijdens een van de 
vaartochten, maar ook  de  plannen  voor  het  nieuwe  vaarseizoen.  Borrel en  een hapje  veraangenamen  
deze bijeenkomst. 

 

De echte start van het nieuwe verenigingsseizoen is rondom de jaarlijkse borrel tijdens de HISWA in de RAI. 
Leden worden van harte uitgenodigd en ontvangen ook twee vrijkaartjes voor toegang tot de HISWA op de dag 
van de borrel. Deze borrel verstevigt de band tussen de leden en is een mooi moment  om elkaar  te 
enthousiasmeren om deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten in het komende vaarseizoen. 

 
Lid worden 

 

Wij verwelkomen u graag als lid van onze Vereniging Cruiservaarders, het bestuur is ervan overtuigd dat u daar  
veel plezier  aan  zult  beleven.  Om lid  te  worden  hoeft  u  alleen  het  aanmeldingsformulier,  zie  rechts 
boven, in te vullen en op te sturen naar de secretaris van onze vereniging: secretaris@cruiservaarders.nl. 
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