
 

 

 

Notulen Algemene Jaarvergadering  

Vereniging Wadvaarders 20 maart 2021 

 

Inleiding 

Wadvaardersdag 2021 was een heel andere dan de gebruikelijke Wadvaardersdagen. Normaal wordt 

die op de laatste zaterdag in januari gehouden in de Maritieme Academie Harlingen. Door de 

beperkingen van de coronamaatregelen is in december besloten de Wadvaardersdag 2021 te 

verplaatsen naar 20 maart in de hoop dat dan misschien samenkomsten weer mogelijk zou zijn. 

Helaas, Covid-19 heerste in maart 2021 nog steeds volop en dus moest de Wadvaardersdag geheel 

online gehouden worden. Gelukkig kon de uitzending wel vanuit de vertrouwde zaal van de 

Academie plaatsvinden waardoor er toch nog iets van de sfeer van de normale Wadvaardersdag kon 

worden meegenomen. Met alleen de betrokken bestuursleden en geen bezoekers. Naar schatting ca 

100 leden en niet-leden hebben vanuit huis geheel of gedeeltelijk deelgenomen aan de 

Wadvaardersdag. Het programma werd ingekort tot één uur openbaar en één uur Algemene Leden 

Jaarvergadering. Vanwege corona bleef de Wadvaardertrofee (die elk jaar als wisseltrofee aan een 

organisatie betrokken bij het Waddengebied wordt verleend) nog een jaar op Schiermonnikoog. Een 

wadvaarders plaquette werd symbolisch uitgereikt aan de weduwe van de helaas kortgeleden 

overleden Gerke Brouwer voor zijn verdiensten voor de vereniging. 

Voor wie wil is de online registratie van de wadvaardersdag 2021 nog terug te zien op de website 

wadvaardersdag 2021 

Notulen Algemene Ledenvergadering 20 maart 2021 

Om het risico van storingen tijdens de vergadering te ontlopen konden de leden in de week voor de 

20e maart al hun stem uitbrengen over de stukken en voorstellen van de vergadering zoals die al 

sinds december op de website waren in te zien. De stemmodule op de website voldeed gelukkig 

prima. Veel leden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun mening over de 

beleidsvoornemens, vastgelegd in de 8 Bakens te geven. Alle voorstellen van het bestuur zijn vooraf 

al aangenomen evenals de voorgestelde nieuwe bestuursleden Bertien Broekhans en Peter Doting. 

Omdat er al vooraf gestemd was, kon het bestuurlijke deel van de vergadering vlot doorlopen worden 

en kon een groot deel van de vergadering worden besteed aan bespreking van de Bakens. Het werd 

een levendig en nuttig debat dankzij de vele leden die via de chat mogelijkheid hun mening gaven en 

die direct door voorzitter Rob Leemans konden worden beantwoord.  

Zo werden voor begin van de online vergadering de notulen ALV 2020, het jaarverslag van de 
secretaris, het financieel jaaroverzicht, de begroting 2021 door de leden goed gekeurd. 
Het verslag van de kascommissie kon ook vooraf ingezien worden en het bestuur was vooraf 
decharge verleend. Als nieuw lid kascommissie heeft zich aangeboden Lydia de Ruijter. Rik Vasen 
heeft zijn termijn er op zitten en treedt onder dankzegging van het bestuur terug.  
 
 
 

https://www.wadvaarders.nl/mailing/mov3egr32ivp/fzhncn2a


 
 
 
 
 
 
 

 
Pieter van Kuppenveld heeft de volle termijn als bestuurslid volgemaakt en is met overzicht van diens 

lange carrière als bestuurslid van de Wadvaarders door Rob Leemans uitgeleide gedaan. Gelukkig 

blijft Pieter wel mede voor de Wadvaarders vertegenwoordiger in het internationale Wadden Sea 

Forum.  

Nadat Bertien Broekhans en Peter Doting zich via een videoverbinding aan de leden hadden 

voorgesteld traden ze toe om het bestuur weer voltallig te maken. 

Nadat niemand nog punten aan de orde heeft willen stellen via de rondvraag sluit voorzitter Rob 

Leemans de vergadering om 16.08 de vergadering.  

Robbert van der Eijk, secretaris Wadvaarders 


