Verslag jaarvergadering 2019
Zondag 20 januari was er weer onze jaarlijkse vergadering en ook deze keer met een goede opkomst
van 28 LARK liefhebbers.
Traditiegetrouw was er weer koffie van de fam. Elzenga en werd er wederom dankbaar gebruik
gemaakt van de meegebrachte lekkernijen.
1 – Opening.
De voorzitter opent de vergadering, iets later dan gepland, en heet ieder hartelijk welkom.
2 – Ingekomen berichten.
Bericht van verhindering kwamen van;
Bram Pasma (L51), Pieter Postma (L35), Anton Wachter (94), W. van Breukelen (L80) en
Bernard van Geuns (L81).
3 – Notulen 2018.
De notulen worden door de vergadering aangenomen en onder dankzegging goedgekeurd.
4. – Nieuwe LARK zeilers voorstellen.
Stef Gierveld (L142), zoon van Harry en stelt zich voor aan de leden. Bram Pasma (L51), niet aanwezig.
5 – Bespreken evenementen en wedstrijden.
Voorzitter; wat willen we met de planning t.o.v. het afgelopen jaar?
Voorstel van Anton v.d. Geest om op de Belter de zaterdag een toertocht en zondag de wedstrijd te
varen.
De vergadering vond dat de Princenhoftocht en Oud zeilend Hout te dicht op elkaar zijn.
Voorzitter zal contact opnemen met organisatie over de inspraak betreffende de route.
Voorlopige planning is als volgt:
8 en 9 juni
Belter, kop van Overijssel (evt. 1 en 2 juni)
6 en 7 juli
Princenhoftocht.
13 en 14 juli
Oud zeilend Hout, Paterswolde.
3 t/m 8 aug Sneekweek.
24 aug Oudega.
8 sept Almelo
6 – Activiteiten 100 jaar LARK.
Voorzitter; de eerste Larken zijn van 1918 / 1919.
In het kader van het 100 jarig bestaan is er een Larken kalender uitgebracht,
voor de speciale prijs van € 10,=
Meindert v.d. Berg heeft een mok laten maken met een LARK er op, en heeft Polo’s verzorgt met
LARK logo welke in de pauze zullen ze worden uitgedeeld.
Jan Elzenga heeft een oranje wimpel laten maken met de opschrift LARK 100 jaar.
Voor de kosten is de clubkas niet toereikend, zodat de wimpel te koop is voor € 10,-,
het overige is voor rekening van de club.
De club zal 20 wimpels aanschaffen.
Wanneer varen met de wimpel was de vraag, in ieder geval in de Sneekweek en verder in overleg.
7 – Pauze.
Evenals de vorige jaren was er in de pauze weer de heerlijke SNERT en brood met spek,
verzorgd door Germ en Itte de Jong.

8 – Boot Holland
Boot Holland zal worden gehouden van 8 t/m 13 februari.
Op Boot Holland komt de een LARK ter liggen met zeilnummer 100
en een casco in aanbouw.
Voor bemanning op de LARK stand zal de voorzitter een lijst maken
9 – Structuur LARK club.
Voorzitter; hoe komt het in de toekomst van de Larken, en hoe ziet er over 5 jaar uit…!!
De vergadering is van mening dat de voorzitter best nog wel een paar jaar aan kan blijven,
wat met luid applaus door de vergadering bevestigd wordt.
10 – Ingebrachte agenda punten.
Hessel Zijlstra; website opschonen en aanpassen.
Meindert v.d. Berg ziet hier naar.
11 – Rondvraag.
Voor de rondvraag was er de vraag gekomen of er niet meer dan één LARK mee kon varen in de
vlootschouw in de Sneekweek.
Voorzitter zal informeren naar de mogelijkheid.
Indien mogelijk varen Paul Ruiter, Ron Hubregtse, Harry en Stef Gierveld in de vlootschouw.
Bennie Wiegers; Moet je een startlicentie hebben om mee te mogen varen.
Antw. Ja, die kan je aanvragen bij het verbond, men moet wel lid zijn van een bij de bond
aangesloten watersport vereniging.
Harry Gierveld; Vraagt naar een leden lijst.
Antw. voorz. Deze worden bij de notulen toegevoegd.
Jan Brederode; Wimpel aan de gaffel bevestigen.
Antw. voorz. Dat was ook de bedoeling.
Jack Brans: Als je te oud bent om in een LARK te zeilen, ben je welkom bij de BM.
Antw: voorz. deze vraag zal niet worden genotuleerd…!!
Ben Deibel: Ik kan zelf amper zeilen, maar stelt wel zijn boot beschikbaar.
Antw: een goed idee.
Sjoerd Vos: Als er een boot beschikbaar is wil ik wel de Sneekweek zeilen.
Antw; voorz. Dit staat genoteerd.
Jan Elzenga: Ik zal zorgen voor de resterende wimpels.
12 – Sluiting.
De voorzitter dank een ieder voor zijn of haar inbreng en nodigt allen uit,
om onder het genot van een drankje voor een gezellige napraat.
En wenst iedereen voor straks een wel thuis en tot ziens.
Jan K.
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