
 

Notulen Algemene Jaarvergadering  

Vereniging Wadvaarders 19 maart 2022 

 

Inleiding 

Wadvaardersdag 2022 heeft plaats gevonden in de Maritieme Academie Harlingen op 19 maart in plaats 

van op de gebruikelijke laatste zaterdag in januari vanwege de dreigende beperkingen van de corona 

maatregelen. Ca 130 leden en gasten waren in de Academie aanwezig en daarnaast hebben ca 90 leden 

ingelogd om online de Wadvaardersdag mee te maken.  

Notulen Algemene Ledenvergadering 19 maart 2022 

1. Opening, vaststelling van de agenda  
Klokslag 14.00 uur opende voorzitter Rob Leemans de algemene ledenvergadering voor een nog steeds 
goed gevulde zaal.  
 
2. Mededelingen  
Maarten Snel stelt het op prijs als de Bakens in het vervolg bij de vergaderstukken zitten. Op de vraag 
wat er t.a.v. Bakens 2 (het streven naar vrije doorvaart 3uur voor/na hoogwater door voor zeehonden 
afgesloten gebieden) is gebeurd, is het antwoord dat de besluitvorming stilligt omdat er een nieuwe 
leidraad en procedure in ontwikkeling is. Het onderzoekverslag dat Robbert van der Eijk uitvoert naar de 
reactie van zeehonden op scheepvaart tijdens hoogwater komt in de loop van 2022 klaar en kan als 
basis dienen bij de onderbouwing van Baken 2. 
Maarten Snel stelt verder voor om een verbod op drones op te nemen bij de Erecode. Rob Leemans: De 
luchtvaartwet verbiedt nu al het gebruik van drones in het Waddengebied, en het gebruik wordt 
wettelijk verder beperkt. Probleem is met name het handhaven bij gebruik van kleine drones. De 
Erecode is alleen bij de vaarders bekend, niet bij de mensen op het strand, maar het is te overwegen.  
 
3. Ingekomen stukken  
Er waren geen mededelingen  
 
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2021  
Het verslag is zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 
 
5. Jaarverslag 2021 
Het verslag is zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 
 
6. Financieel verslag over 2021 
Penningmeester IJsbrand Dijkstra geeft aan dat 2021 financieel positief is afgesloten met een overschot 
van ca €10.000, mede doordat door covid er veel online is vergaderd, wat o.a. de bestuurskosten heeft 
gedrukt. De post promotiekosten was hoger dan begroot vanwege de aanschaf van vlaggen die 
rondgestuurd zijn en de Wadvaarders tassen die zijn aangeschaft. 
 
7. Verslag Kascommissie  
De kascommissie heeft na controle kunnen vaststellen dat de financiën op orde zijn en dat alles na 
behoren is vastgelegd. De kascommissie was aangenaam getroffen door de geringe kosten van €1,- pp 
als bijdrage aan Nautin. Daar krijgen de leden heel veel voor terug. 
 



8. Bestuur vraagt de vergadering het bestuur decharge te verlenen.  
De vergadering verleent op advies van de kascommissie het bestuur decharge.  
 
9. Benoeming nieuw lid van de Kascommissie  
Hans van Ende treedt af, Gerrit Arkesteijn blijft lid, Lydia de Ruijter treedt toe en Maarten 
IngenHousz wordt het nieuwe reservelid van de commissie.  
 
10. Begroting 2020  
Toelichting van IJsbrand Dijkstra: de begroting is gebaseerd op het ledenaantal eind november en de 
aanname dat het ledenaantal ongeveer constant blijft. Ook is er vanuit gegaan dat Covid op zijn retour is 
en de kosten weer zullen toenemen. 
Voor het lustrum in 2025 is €4000,- gereserveerd. Voor eventuele promotie is €10.000 gereserveerd, 
maar het is de vraag of dat nu zinvol is. 
Menno Buiskool stelt voor in 2022 de leden weer een vlag te verstrekken. Het bestuur zal het voorstel 
meenemen en bespreken. 
De vergadering is akkoord met de begroting. 
 
11. Presentatie werkgroepen 
Als eerst gaf de werkgroep Schoner Wad bij monde Eilard Jacobs en Maja Overvliet van een overzicht 
van de activiteiten in 2021.18 september was de trilaterale opruimdag waar 13 schepen van 
Wadvaarders aan mee hebben gedaan. Het was zo’n succes dat overwogen wordt om dit in de toekomst 
te herhalen. De wadvaarders tassen doen ook goed werk. Voor de komende tijd wil de werkgroep zich 
richten op vuilwaterlozingen, de aangroeiwering, antifouling en het meer plasticvrije maken van de 
Waddenzee. Op https://plasticvrijewadden.waddenzee.nl (diverse initiatieven), www.milieucentraal.nl 
(o.a. producten zonder microplastics) is informatie te vinden. 
Pieter van Kuppenveld van de werkgroep aanlegfaciliteiten gaf aan dat de werkgroep zich bezighoudt 
met zaken als het aantal aanlegplekken in de jachthavens en de verwijdering van slib uit de havens. 
Hans Danel en Pieter gaven een overzicht van de problematiek bij Noordpolderzijl, Schier, Ameland, 
Eemshaven en Kornwerderzand. Als uitkomst van een gesprek met de havendirectie heeft de 
Eemshaven een flyer opgesteld die gedownload kan worden. 
De werkgroep internationaal bestaande uit Jaap Klanderman, Herman Verheij en Pieter van Kuppenveld  
probeert zo goed mogelijk de vaarrecreatie op de internationale Waddenzee in stand te houden en 
onder de aandacht te brengen, o.a. door zitting te hebben in het Wadden Sea Forum (Pieter) en deel te 
nemen aan verschillende gremia. Er worden tips en informatie uitgewisseld en ook bij niet aan de 
vaarrecreatie betrokken organisaties groeit het besef dat vaarrecreatie en beleving van de Waddenzee 
op het water ook bij de Waddenzee horen. 
In het Netwerk Waterrecreatie Nederland zitten alle mogelijk organisaties verenigd die betrokken zijn of 
hun (recreatieve) activiteiten op het water hebben. Onderwerpen van het Netwerk zijn de aspecten die 
breder werken dan alleen voor de Wadden, zoals de landelijke regelgeving. Er zijn 5 thema’s: 
vuilwaterlozing en afsluiting van vuilwatertanks, antifouling, energietransitie, veiligheid (vaarbewijzen, 
onderhoud) en registratie van boten (invoering kentekens van ook kleinere en langzamere schepen).  
De werkgroep Startersondersteuning wordt gecoördineerd door Menno Buiskool die de vrager om 
ondersteuning koppelt aan een ervaren wadvaarder met een gelijksoortig schip. Er is nog wel behoefte 
aan meer leden die bereid zijn starters het wad op te helpen. Die kunnen zich aanmelden via de 
website, evenals de mensen die ondersteuning zoeken. 
Maarten Snel sluit het overzicht van de werkgroepen af met de werkgroep kalender, met een oproep 
om foto’s voor de kalender in te sturen. 
 
12. Aftreden van IJsbrand Dijkstra en Jan Röben als bestuurslid 
IJsbrand heeft 9 jaar als penningmeester de financiën van de vereniging met vaste hand en deskundig 
beheerd. Toen de wetten van kracht werden die samenhingen met privacy, bestuursaansprakelijkheid 
e.d. was IJsbrand degene die met degelijke informatie en voorstellen kwam zodat die zaken vlot en 

https://plasticvrijewadden.waddenzee.nl/
http://www.milieucentraal.nl/


degelijk werden geregeld. Mensen die betrokken zijn bij Nautin zullen IJsbrand tegen blijven komen, 
want hij zet zijn carrière  als penningmeester voort bij Nautin. 
Ook Jan heeft de hele termijn als bestuurslid volgemaakt en gaat verder als voorzitter van het Netwerk 
Vaarrecreatie Nederland. In die hoedanigheid zullen we ook hem weer tegenkomen. Jan heeft zich met 
enthousiasme bezig gehouden met de promotie en ledenwerving voor de vereniging en ook gezorgd dat 
we op de beurzen Boot Holland en de schepenbeurs in Den Helder met een grote stand in combinatie 
met Nautin aanwezig waren. Jan was ook actief deelnemer in de redactie van Wadvaarders Berichten en 
was handig in het binnen halen van advertenties. 
 
13. Voorstel om Peter Doting als penningmeester te benoemen 
Door het aftreden van IJsbrand werd de functie van penningmeester vacant en binnen het bestuur heeft 
Peter Doting zich bereid verklaard het penningmeesterschap op zich te nemen. Het afgelopen jaar is hij 
al ingewerkt door IJsbrand. Het voorstel is met applaus aangenomen. 
 
14. Kandidaatstelling van Gerard van Dorp en Johan Weijland als bestuurslid 
Gerard van Dorp is de beoogd opvolger van Jan en neemt met name de portefeuille promotie en 
ledenwerving over. 
Johan Weijland is bij Nautin opvolger van Jan Röben als voorzitter en het is wenselijk dat een bestuurslid 
van Nautin ook bestuurslid is bij de Wadvaarders en Johan is daartoe bereid en een welkom aanvulling 
voor het bestuur, gezien zijn bestuurlijke ervaring. 
In de nieuwsbrief BaW hebben beiden zich al voorgesteld en beiden zijn met applaus door de 
vergadering aangenomen als bestuurslid. 
 
15. Rondvraag  
Op de vraag uit de zaal hoeveel mensen aanwezig zijn en hoeveel er online mee gekeken hebben kon de 
organisatie melden dat er ca 130 mensen naar Harlingen zijn gekomen en er verdeeld over de dag ca 90 
mensen online hebben gekeken. 
Pieter van Kuppenveld doet de tip om in verband met Cocksdorp op internet te zoeken naar het verhaal 
“de postiljon van Cocksdorp”, een erg leuk verhaal om te lezen. 
Een vraag uit de zaal of wij als wadvaarders last gaan krijgen van zeegras als het lukt om die in de 
Waddenzee tot groei te krijgen. De verwachting is dat wij daar geen last van krijgen. 
Paul Raasveld doet de suggestie om de €10.000 die over is, te besteden om een extern bureau de 
opdracht te geven een onderbouwing op te zetten voor de wens om tijdens hoogwater over meer 
gebieden te mogen varen. 
Wim Blankenstijn doet de mededeling dat Nautin even uit de lucht is omdat de website sterk verbeterd 
wordt. Ook doet hij een oproep wie als coördinator vrijwilligers het bestuur van Nautin wil komen 
versterken. 
Vraag uit de zaal: is het mogelijk om voor beginners een ervaringsdag te organiseren, bijvoorbeeld een 
gezamenlijke droogval tocht te organiseren, mede als wervingscampagne. Menno Buiskool antwoordt 
daarop dat sommige watersportverenigingen dat al doen, bijvoorbeeld in Lauwersoog. Hij krijgt wel 
eens de vraag dat iemand in begin graag achter een meer ervaren wadvaarder aan zou willen varen. Het 
bestuur neemt de suggestie om een dag te organiseren mee. 
 
16. De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
Robbert van der Eijk, secretaris Wadvaarders 

 


