
 
 

 
 

 
 

Jaarverslag 2021 van de vereniging Wadvaarders  
 

 
 
Bij het einde van het verenigingsjaar op 30 november 2021 telde de vereniging Wadvaarders 1984 
leden, (), een groei van 278 (14,3%). Dit jaar zijn er 313 nieuwe leden bijgekomen en hebben 65 
leden hun lidmaatschap opgezegd of zijn overleden.  
Onze vereniging groeit elk jaar gestaag, maar door de corona is de groei voor het tweede achtereen-
volgende jaar twee maal zo hoog als voor corona. De gemiddelde leeftijd van de leden is 60 jaar. 
 
Verenigingsactiviteiten  
Corona heeft een zware invloed gehad op de activiteiten van de vereniging, en geen van de beurzen 
en bijeenkomsten kon doorgang vinden, zoals de beurzen in Leeuwarden en Den Helder en onze 
eigen herfstbijeenkomsten, die we in november toch alsnog moesten afgelasten. De herfstbijeen-
komsten in Enkhuizen en Kampen waren al ruim overtekend toen de opkomende covidbesmettingen 
het doorgaan sowieso onmogelijk maakte. 
 
Ook de jaarlijkse Wadvaardersdag op de laatste zaterdag van januari kon niet fysiek gehouden 
worden en werd noodgedwongen in afgeslankte vorm geheel digitaal gehouden op 20 maart. Wel 
vanuit onze vaste plek voor ledenvergaderingen, de Maritieme Academie in Harlingen, maar zonder 
fysiek publiek. Ca 100 deelnemers hebben online de gehele of gedeeltelijke uitzending beluisterd en 

bekeken; eerst  een lezing van Katja Philippart over het effect van klimaatverandering op de 
ecologie in de Waddenzee. Na vertoning van enkele films over het waddengebied verliep de 
aansluitende ledenvergadering vlot. De leden hadden vooraf online op alle vergaderstukken en de 
kandidaatstellingen voor het bestuur van Bertien Broekhans en Peter Doting online hun stem kunnen 
uitbrengen. Het verslag van de ALV vindt u op onze website bij Voor leden -  bijeenkomsten.  
Het bestuur heeft in 2021 zes keer vergaderd, twee keer fysiek en vier maal online vergaderd vanuit 
huis.  
 
Communicatie en PR  
In mei en oktober zijn de nummers 109 en 110 van Wadvaarders Berichten uitgebracht en 14 keer is 
via e-mail de nieuwsbrief Berichten aan Wadvaarders (BaW’s) rondgestuurd. Bij Berichten 109 is een 
wadvaardersvlag bijgesloten. 
Zowel Berichten als de digitale BaW’s worden door leden en niet-leden veel gelezen en hoog 
gewaardeerd. Uit de enquête over communicatie is o.a. naar voren gekomen dat de meeste leden 
informatie via sociale media weinig tot zich nemen.  
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, 
met name in relatie tot coronamaatregelen, van nieuwe artikelen op de website wadvaarders.nl en 
aankondigingen van bijeenkomsten. Helaas is het e-mailadres van 39 leden nog steeds niet bekend 
bij de administratie en blijven deze leden daardoor van dit nieuws verstoken.  



 
 
De website heeft dagelijks rond de 200 bezoekers en voldoet goed sinds die is ondergebracht bij e-
Captain. De ledenadministratie is betrouwbaarder geworden, mede doordat leden nu zelf hun 
mutaties kunnen aanbrengen.  
  
Vertegenwoordiging en belangenbehartiging  
Dat er geen verenigingsactiviteiten plaatsvonden, wil niet zeggen dat er niets gebeurde; achter de 
schermen waren bestuursleden en leden van de werkgroepen actief bij vooral online 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). Mede door 
het OBW is de planning van een stroomkabel door Schiermonnikoog en de Waddenzee op losse 
schroeven kome te staan en wordt een andere route overwogen. 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 inter-
nationale beleid- en beheerorganisatie Wadden Sea Board dat in Wilhelmshaven is gevestigd.  
 
Robbert van der Eijk, secretaris   19 januari 2022 


