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Stichti ng F riese Tj otte ruloot

LAUDATIO
In aanmerking nernende dat:

-

de Stichting Friese ïjottervloot in 1996 in Heeg is opgericht onder leiding van haar
eerste vooreitter, Mr- R.S. Wegener Sleeswlik, destrjds tevens bestuurslid van de

Koninkhjke Zeilvereeniging "Oostergoo"

-

de Stichting Friese lottervloot werd opgericht met als doel de tjottervloot van de
NJHC herberg in Heeg als een varend monument in stand te houden.
de Stichting Friese Tjottervlootzích sinds i996 onvermoeibaar heeft ingezet om deze
doelstelling te verwezenlij'ken, ondanks de tegenslagen die zij daarbii op haar pad

tegenkwam

-

de Stichting Friese 'ljottervloot er in.geslaagd is orn de vloot een uitstekende
accommodatie te bezorgar, waannee een belangnjke nieuwe irnpuls is gegeven aan de

toekomst van de vloot
de Stichting Friese'ljottervloot inmiddels haar doelstelling heeft uitgebreid met het
doel om zoveel mogeli-fk mensen te laten zeilen in de tjotters, \À/aaÍïnee zij de

bekendheid van tjotters "srder het publiek,,sn ,daaÍmee de toekcmst van dit
scheepsfpe, substantieel heeft vergroot
de Stichting Friese'llottervloot deze nieuwe doelstelling op uitstekende rvijze vorm
geeft door middel van het organiseren van zeilcursussen, zrverfkampen en het

verhuren van de tjotters

-

de.stichting Friese,Tjottervloot dankzij.haar inspanningen een belangrijke bijdrage
levert aan zowel het voorfbestaan van de huidige schepen in de vloot, als aan de
bekendheid van deze schepen onder het publiek en dal zij daarmee ditvarenderfgoed
tot een levend varend monument heeft weten te maken

-

de Koninklijke Zeilvereeniging '"Oostergoo" in haar algemene ledenvergadering van 4
juni 2005 inlhet leven heeftgeroepen de OOSTERGOO * PENNING die periodiek
wordt uitgereikÍ aan een natuurlijke of een rechtspersoon die zich in hoge mate
verdienstelijk heeft gemaakt op eén der terreinen waarvoor de Koninklijke

Zeilvereeniging "Oostergoo" staat

Dit alles in overrveging nemende kent het bestuur van de Koninklijke Zeilvereeniging
"Oostergoo" de OOSTERCOO- PENNTNC voorde negende ntaaïtae, en wel aan de
Stichting Friese'ljottervloot.
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Th.A.Velsink,
Voorzitter van de Koninklijke Zeilvereemgmg'OosteÍgoo"

