NAAR TERSCHELLING, VOOR DE JAARVERGADERING !
Met de HOLLAND !!
Eindelijk is het dan weer zo ver dat we de belangrijkste activiteiten van onze
vereniging weer kunnen oppakken. De laatste twee jaren hadden we helaas
alleen het uitbrengen van onze prachtige uitgaven van de Cornelis Douwes.
Binnenkort komt al weer ‘de 229’. Dus Cornelis Douwes wist ons de laatste
twee jaren nog wel op de been te houden. Maar de verschillende regionale
bijeenkomsten en de Jaarvergadering kunnen nu ook weer doorgang vinden.
Om goed te beginnen nodigen wij u allen uit voor deze eerste ledenbijenkomst.
Op Terschelling, op zaterdag 9 april. Daar zal dan ’s middags de Algemene
Jaarvergadering gaan plaatsvinden. De bedoeling is er een mooie dag van te
maken, te beginnen met de reis naar het eiland met de Holland. Er is een lunch
op het MIBW, daarna de formele Jaarvergadering en een rondgang door het
verbouwde Instituut. Vervolgens is er een gezamenlijk ontvangst om de
afgelopen twee bijzondere barre jaren te evalueren. Dan terug met de Holland,
met tijdens de reis een warme maaltijd.
Het programma voor die dag is als volgt:
09.00 De Holland is dan open voor inscheping
10.00 Vertrek uit Harlingen naar Terschelling
12.00 Ontvangst op het Maritiem Instituut
12.30 Lunch in het Nautisch Kwartier
13.30 Algemene Jaarvergadering. De agenda en eventuele verdere informatie
komt binnenkort op de website beschikbaar
15.00 Rondleiding door het verbouwde Instituut
16.30 Gezamenlijk ontvangst in het Instituut
18.00 Vertrek vanaf Terschelling
20.00 Aankomst te Harlingen.

Een paar punten is nog van belang. De vertrektijden van de Holland zijn echt
absoluut. Dat heeft uiteraard van doen met het twee keer passeren op de
juiste momenten van het tij bij het eiland.
Om te parkeren in Harlingen is zorgvuldigheid geboden. In de binnenkort uit te
komen Cornelis Douwes staat daar goede nauwkeurige informatie over
vermeld.
Aan boord is zowel op de heen als terugreis koffie en thee beschikbaar. Andere
consumpties moeten aan de bar worden afgerekend.
De lunch vindt plaats in het Nautisch Kwartier, zoals de huidige studenten via
het buffet het een en ander verzamelen en vervolgens een zitplaats kiezen. Wij
behoeven die lunch, waarbij voor ons een kroket is gereserveerd, niet af te
rekenen.
Op de terugreis wordt aan boord van de Holland koffie, thee en een warme
maaltijd geserveerd. Andere consumpties zijn voor eigen rekening.
Tijdens de Jaarvergadering kunnen partners eventueel in het Nautisch Kwartier
verblijven, met koffie of thee.

In verband met de passagierslijst is het van belang tijdig de deelname aan
deze dag kenbaar te maken. Dat kan op de gebruikelijke manier, bij Gerard
Slotboom via de mail: gwslotboom@hotmail.com (eventueel bellen: 0518 412
588. Maar doet u dat vóór zaterdag 2 april.
Ook eventuele wijzigingen graag tijdig doorgeven.

Met vriendelijke groeten !

