
 
 

    Jaarverslag 2022 van de vereniging Wadvaarders  
 

 
Bij het einde van het verenigingsjaar op 30 november 2021 telde de vereniging Wadvaarders 
2034 leden, op 30 november 2022 nog 2189, een groei met 155 (7,6%). Na de onstuimige 
groei van de afgelopen twee jaren treedt nu een afvlakking op; de afgelopen 5 jaar groeide 
de vereniging gemiddeld met ca 15% met een top van 21% in het coronajaar 2020. Of deze 
afvlakking doorzet moeten we afwachten. Je mag verwachten dat de leden die voor 2020 
hun vakanties buiten Nederland plachten door te brengen en nu het Waddengebied als 
vaargebied hebben ontdekt het gebied in hun hart hebben gesloten.  
De gemiddelde leeftijd van de leden is 60 jaar, het jongste lid is 24 jaar, het oudste is 92 jaar. 
 

 
 
Verenigingsactiviteiten  
Corona speelde begin 2022 nog waardoor we de Wadvaardersdag en ledenvergadering 
hebben verplaatst naar 19 maart. Gelukkig konden we ook toen terecht in de vertrouwde 
Maritieme Academie in Harlingen, ondanks dat de Academie ook opvang bood aan een 
groep voor de oorlog gevluchte Oekraïners. ’s Ochtends was het programma met o.a. een 
interessante lezing van Doeko Boscher over de historie van de Waddeneilanden, het 
terugbrengen van de wisseltrofee door de gemeente Schiermonnikoog en de uitreiking aan 
het haventje van Cockdorp. Ook de vertrouwde workshops en lezingen in de verschillende 
leslokalen van de Academie konden na een jaar onderbreking weer gegeven worden. Na de 
ruim aangeklede broodmaaltijd als lunch verliep de algemene ledenvergadering weer vlot en 
konden de vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen verslag doen van het 
afgelopen jaar en hun plannen voor 2022. Voor de bestuursleden Jan Röben en IJsbrand 
Dijkstra zat hun maximale zittingsperiode er op en werden zij onder dankzegging en 
waardering voor het vele werk dat ze hadden verricht opgevolgd door Johan Weijland en 
Gerard van Dorp. Na de borrel werd de dag afgesloten voor 69 deelnemers met een warm 
buffet. Vanwege corona durfde de beurs Boot Holland het nog niet aan, maar op de 
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schepenbeurs in november bij de haven van Den Helder waren we met een stand present 
samen met Nautin.  
Moest in 2021 de herfstbijeenkomst alsnog afgelast worden, zaterdagmiddag 26 november 
2022 konden ruim 60 deelnemers voor en na lezingen over de toepassing van AIS bij virtuele 
betonning en de reacties van zwemmende zeehonden op schepen en mensen hun 
(vaar)ervaringen uitwisselen. 
 
Communicatie en PR  
In mei en november zijn de nummers 111 en 112 van Wadvaarders Berichten uitgebracht en 
16 keer is via e-mail de nieuwsbrief Berichten aan Wadvaarders (BaW’s) rondgestuurd.  
Zowel Berichten als de digitale BaW’s worden door leden en niet-leden veel gelezen en hoog 
gewaardeerd.  
Het blad Berichten doet prima dienst bij de ledenwerving en bij de verspreiding van de 
vaarfilosofie van de Wadvaarders. De stapels die bij de jachthavens op de eilanden zijn neer 
gelegd vinden elk jaar gretig aftrek. Met de BaW’s zijn de leden op de hoogte gebracht van 
wat er rond het Wad gebeurt, van nieuwe artikelen op de website wadvaarders.nl en 
aankondigingen van bijeenkomsten. Helaas is het e-mailadres van 17 leden nog steeds niet 
bekend bij de administratie en blijven deze leden daardoor van dit nieuws verstoken.  
De website heeft dagelijks rond de 170 bezoekers die gezamenlijk ca 600 pagina’s per dag 
bekijken. Steeds meer leden ontdekken dat zij zelf mutaties kunnen aanbrengen In de 
ledenadministratie. 
  
Vertegenwoordiging en belangenbehartiging  
Naast de verenigingsactiviteiten plaatsvonden, waren achter de schermen bestuursleden en 
leden van de werkgroepen actief bij tal van bijeenkomsten. Daarbij kwam een scala aan 
onderwerpen betreffende het Waddengebied aan de orde. Voorzitter Rob Leemans zit 
namens de hele recreatie in het Omgevingsberaad Waddenzee (OBW). Het OBW adviseert 
de ministers die zitting hebben in het Bestuurlijk Overleg Waddenzee (BOW). Diverse leden 
zijn actief binnen verschillende werkgroepen van onze vereniging en/of andere 
recreatieorganisaties zoals Netwerk waterrecreatie Nederland en het Watersportverbond. 
Internationaal heeft vaarrecreatie via het samenwerkingsverbond TWSSA met de Duitse en 
Deense zusterorganisaties in de persoon van Pieter van Kuppenveld een stem in het 
internationale beleid en beheer door deelname aan het Wadden Sea Forum dat als 
adviesorgaan optreedt naar de internationale beleid- en beheerorganisatie Wadden Sea 
Board dat in Wilhelmshaven is gevestigd. Als TWSSA waren we eind november met een 
stand aanwezig op de trilaterale ministersconferentie die elke drie jaar in een van de drie 
landen aan de Waddenzee wordt gehouden. 
 
Robbert van der Eijk, secretaris   3 januari 2023 


