Verslag van de formele jaarvergadering van de vereniging Wadvaarders,
Gehouden op 27 januari 2007 in de Maritieme Academie te Harlingen.
Geamendeerd tijdens de formele Jaarvergadering dd. 26 januari 2008.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, waarbij speciaal genoemd de
genodigden, hartelijk welkom op deze 17e jaarvergadering van de vereniging Wadvaarders.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 28 januari 2006
Kort wordt ingegaan op de vraag van vorig jaar over het ankerlijntje dat niet meer op het
nieuwe logo staat. Vorig jaar is toegezegd dat het lijntje er weer op zou komen.Na onderzoek
blijkt dit complexer dan gedacht waardoor uiteindelijk besloten is dat het ankerlijntje niet
meer op het logo geplaatst zal worden.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4. Informatie over aktiviteiten
- Presentatie van de droogvalwaarnemingen
Wim de Jong heeft de waarnemingen van 2006 wederom mooi in kaart kunnen brengen. De
verschillende waarnemingen konden nu worden vergeleken over een periode van 4 jaar. Dat is
de proefperiode die genomen is om te kunnen aantonen dat Wadvaarders geen bedreiging zijn
voor de Wadden. In 2006 waren er maar liefst 44 waarnemers actief om hun waarnemingen
aan Wim door te geven. In totaal zijn er 3.079 schepen waargenomen, waarvan 18 schepen
een verstoring hebben veroorzaakt. Procentueel komt het aantal verstoringen voor 2006 op
0,6%. Per jaar is er een duidelijke vermindering van verstoringen te zien. Wim is door zijn
onderzoek tot de volgende conclusies gekomen:
- Het wordt niet drukker op droogvalplaatsen
- Verstoring neemt niet toe
- Het aandeel van schepen in de verstoringen neemt af
- Drukte levert geen bijdrage aan verstoring
Maarten Snel bedankt Wim voor al zijn werk en benadrukt nogmaals hoeveel waarde zijn
onderzoek heeft voor Wadvaarders. Wim geeft aan nog wel meer voor de vereniging te willen
betekenen, maar dan moeten we wel snel zijn want over 2 jaar gaat hij op wereldreis.
6. Uitreiking Wadvaarderstrofee
De vuurtorenwachters, oftewel de Zeeverkeersleiders van Rijkswaterstaat, van
Schiermonnikoog en Terschelling hebben de trofee in 2006 in ontvangst genomen. Ted van
der Zee (vuurtoren Schiermonnikoog) brengt namens de Zeeverkeersleiders de trofee weer
mee terug naar Harlingen en geeft aan zeer erkentelijk en dankbaar te zijn de trofee vorig jaar
te hebben ontvangen.
De trofee heeft het eerste half jaar op Terschelling gestaan, waarna Maarten Snel hem
persoonlijk naar de vuurtoren van Schiermonnikoog heeft gebracht. Samen met Jan Wever

(vuurtoren Terschelling) geven de vuurtorenwachters nog een korte presentatie over de
werkzaamheden van de zeeverkeersleiders. Daarin benadrukken zij dat de Vuurtorens niet
onder de kustwacht vallen, maar een onderdeel zijn van Rijkswaterstaat (verkeerscentrale).
Binnenkort komt er één verkeerscentrale die zal worden gevestigd in de Zeevaartschool van
Terschelling.
De trofee is door de vuurtorenwachters aangevuld met minivuurtorentjes van Terschelling en
Schiermonnikoog en wordt weer teruggegeven aan Maarten Snel.
Dit jaar gaat de trofee naar Stichting W.A.D. ,voorheen de ‘’Wilde Kokkels’’. Deze stichting
bepleit het invoeren van het systeem ‘’Wadwachten” met behulp van het Waddenfonds.
Wadvaarders zijn niet gelukkig met de naam Wadwachten, maar staan wel achter het beoogde
‘’gastheerschap’’. Dhr. Lenze Hofstee neemt de trofee in ontvangst en doet nog kort het
woord. Hij geeft aan dat St. W.A.D. zich niet bemoeit met het beheer van het gebied. Hij
waardeert Wadvaarders bijzonder vanwege de activiteiten rond de Erecode. De invulling die
Wadvaarders hieraan geven, lijkt effect te hebben. Stichting W.A.D. wil ook anderen
doordringen van het belang van de Erecode. Wadwachten moeten het gedachtengoed
verspreiden onder alle wadgebruikers. Handhaving/dwang werkt volgens Lenze niet. Je moet
de mensen juist verleiden tot goed gedrag. LNV geeft nu schadelijke vergunningen uit en daar
is Stichting W.A.D. het niet mee eens. Een voorlichtingsplek bijvoorbeeld is leuk voor de
recreanten en werkt beter. Dan wordt er iets geboden waar de mensen iets aan hebben.
Stichting W.A.D. wil graag samenwerken met terreinbeheerders en recreanten en Lenze hoopt
daarom ook echt dat de stichting de trofee waard is.
6. Uitreiking Wadvaarders plaquettes
Sieny van Weesep ontvangt de plaquette als dank voor haar jarenlange hulp achter de
schermen bij de organisatie van de jaarvergadering.
De andere plaquette gaat naar Els Knol-Licht als dank voor haar jarenlange werk als
hoofdredacteur van de Berichten. Els heeft besloten haar stokje door te geven aan de andere
redactieleden die inmiddels al een poosje meedraaien. Zij ontvangt naast de plaquette een
scheepsbel zodat ze af en toe nog iets van zich kan laten horen. Els heeft altijd veel
geschreven voor de Berichten. We hopen dat deze verhalen nog lang blijven komen.
7. Financieel verslag en de balans over 2006, verslag kascommissie,
Evert Jan de Kluizenaar, de penningmeester geeft kort een toelichting op het financieel
verslag. Het gaat goed met de vereniging. Ook 2006 is weer afgesloten met een positief
resultaat. Evert Jan zijn uitleg wordt vrolijk afgesloten met applaus uit de zaal.
Op 18 januari 2007 hebben Fook Blank en Luuk Knol de financiële stukken van de vereniging
Wadvaarders op het kantoor van Zodiak te Groningen bestudeerd. Luuk Knol doet namens de
kascommissie hierover verslag. De resultatenrekening en de balans zijn doorgenomen, waarna
kritische vragen zijn gesteld om een duidelijk beeld te krijgen. Vervolgens heeft de
kascommissie een aantal aanbevelingen gedaan die op papier zijn opgesteld en door het
bestuur zal worden meegenomen. De kascommissie complimenteert de penningmeester en de
financieel administrateur (Prem Anroedh) en stellen de vergadering voor om op basis van hun
bevindingen decharge te verlenen aan de penningmeester. De vergadering stemt bij
acclamatie met dit voorstel in.
8. Benoeming nieuw lid voor de kascommissie

Frits Bausch neemt naast Fook Blank zitting in de kascommissie.
9. Jaarverslag 2006
Pagina 1: Onder kopje Erecode
Pieter van Kuppenveld drukt ons op het hart alert te blijven bij zaken omtrent de Erecode
omdat er later ook op gecontroleerd kan worden.
Luuk Knol vraagt nog wat bedoeld wordt met ‘’het bovengenoemde resultaat’’ (laatste regel
tweede blok). Hiermee wordt bedoeld dat de Erecode opgenomen zal worden in het
Convenant Recreatievaart.
Pagina 3: Onder kopje communicatiebeleid
Wim Geradts geeft aan de beleidsnota te ‘’wollig’’ te vinden en denkt dat je hiermee naar
buiten toe slecht wordt begrepen. Hij stelt een andere hoofdlijn voor om de vereniging
Wadvaarders voor iedereen open te stellen, vooral ook de beginnende Wadvaarders: met een
standaardhandleiding, een klein korps lezinggevers en een cursus Wadvaren voor beginners.
Voorzitter Maarten Snel geeft aan dat een cursus toegejuicht wordt, mede ter verspreiding van
de Erecode, maar dat het niet beschouwd moet worden als kerntaak van de vereniging.

Het communicatiebeleid binnen onze club was aan vernieuwing toe. Daarom er nu een
werkgroep in het leven is geroepen. Uitgangspunt voor de advisering door deze Werkgroep
Communicatie is de in 2006 geformuleerde notitie ‘Communicatiebeleid Wadvaarders –
opscherpen’. Hierin worden naast andere doelgroepen de zogenoemde ‘’scharrelaars’’
aangewezen als hoofddoelgroep voor ledenwervingen. Vanuit het publiek komt nog de reactie
dat je onervaren Wadvaarders juist niet moet stimuleren het Wad op te gaan.
Tot slot geeft de voorzitter aan dat wij het geven van lezingen toejuichen en dat het belangrijk
is daarin te wijzen op de inhoud van de Erecode. Hier is dan ook nooit nee tegen gezegd. Wij
willen daarom ook graag meer vlaggendragers die deze lezingen kunnen geven. Dit wordt
afgesloten met applaus.
Els Knol geeft aan dat in de Koersnotitie van 2006 niets over een koerswijziging van de
Berichten en Website staat vermeld waarover nu dus wel in het jaarverslag wordt geschreven.
Hierdoor vraagt ze zich af waarom het bestuur er voor heeft gekozen het communicatiebeleid
te wijzigen en welk belang voor de vereniging hier in is gediend. Ze geeft aan ook namens
Teun van Waart te spreken. Maarten Snel leest een brief voor van Teun van Waart waarin hij
uitleg geeft over zijn afwezigheid.
Maarten geeft aan dat er wel met Teun over is gesproken en veel over op papier is gezet.
Achteraf had de Berichten er inderdaad bij betrokken moeten worden.
Het bestuur betreurt het dat Teun is afgehaakt. Het klopt dat destijds niet alles goed is
gecommuniceerd. Mede een reden nu een goed opgezet communicatieplan te maken.
Els vraag zich af waarom er niet meer mensen binnen de vereniging bij worden betrokken. De
voorzitter geeft aan, dat de Werkgroep Communicatie dient te zorgen voor een terugkoppeling
naar de redacties.
De redactie van de Berichten bestaat nu uit 4 personen. De Website uit 1 persoon. In de
toekomst hopen we dat er meer mensen willen helpen, maar om het niet meteen te breed te
maken houdt eerst de Werkgroep Communicatie ons op de hoogte.

10. Koers 2007.
Theo de Winkel, Wadvaarderslid en lid van Stichting Noordzee geeft aan dat de
Noordzeezeilers een boekje met meldingen hebben, die ze aan het begin van het seizoen aan
zeezeilers doen toekomen. Het is een soort logboek waarin de waarnemingen die op zee zijn
gedaan worden opgenomen. In dit boekje staan mooie afbeeldingen van de zeedieren wat de
kinderen uitermate enthousiasmeert. Hij legt daarbij uit dat de meeste vervuiling op het Wad
voortkomt uit de vervuilde Noordzee. Dit boekje kan een goed voorbeeld zijn voor de
Wadvaarders om te gebruiken voor de ogen en oren op het Wad. Theo zorgt dat er een paar
boekjes naar het bestuur worden gestuurd zodat we kunnen kijken of het ook iets is voor onze
vereniging
Luuk Knol vraagt waarom er over uitersten wordt gesproken in de eerste alinea van pagina 1.
‘’Met onze benadering verbinden wij twee (schijnbare) uitersten met elkaar…….. Dit zal
worden gewijzigd “twee (schijnbaar) uiteenlopende belangen met elkaar verbinden”
Pieter van Kuppenveld vraagt over pagina 4 wat de vereniging te bieden heeft aan de jonge
Wadvaarder. Karen Huitenga beantwoordt deze vraag door aan te geven dat er in de praktijk
inderdaad minder jongeren zijn, wat vooral komt omdat de ‘’oudere’’ Wadvaarder meer te
besteden heeft. Het is een voorrecht als je als ‘’jongere’’ al op het Wad kunt varen. Over het
algemeen adviseert Karen om je hier niet te druk om te maken. Jan Asselberg adviseert
daarom wel dat het goed is om je schip al vroeg aan je kinderen mee te geven. Het
communicatieplan en de website zijn overigens een goed voorbeeld van verjonging. De
vereniging wil graag in deze tijd meegaan en het voor iedereen toegankelijker maken, zo ook
dus voor de jongeren.
11. Begroting 2007
De kascommissie geeft als advies duidelijker te formuleren waar alles onder valt. Nu zijn
bijvoorbeeld de kosten van de Werkgroep over twee posten verdeeld. De begroting wordt
goedgekeurd en vastgesteld.
12. Benoeming bestuursleden.
Eilard Jacobs neemt na jaren vice-voorzitterschap en grote inbreng afscheid als bestuurslid
van de vereniging Wadvaarders. Gelukkig mogen wij altijd contact met hem opnemen en hem
met zijn brede kennis van zaken om advies te vragen. We hopen daarbij dat hij wel van die
leuke stukjes zal blijven schrijven in de Berichten. Eilard wordt bedankt en ontvangt een boek
en scheepsbel die nog voorzien zal worden van een inscriptie.
De plaats van Eilard wordt ingenomen door Karel Helder, die zich kort aan iedereen voorstelt.
Kort, omdat de kinderen staan te popelen een act aan de leden te presenteren. Karel is een
Wadvaarder van het eerste uur en heeft al eens in het bestuur gezeten als voorzitter.
Hans Detmers is herkiesbaar voor de duur van 1 jaar omdat er momenteel geen andere leden
zijn die zich hebben aangemeld voor een bestuursfunctie. Nieuwe kandidaten voor een
bestuurslidmaatschap worden opgeroepen zich te melden, want ook Maaike Richards zal in
2008 aftreden. Via Berichten en Website zal er ook een oproep worden gedaan.
Het blijven van Hans Detmers en het aantreden van Karel Helder wordt middels applaus door
de leden goedgekeurd.
Hierna komen de kinderen verkleed als piraten het podium op, op zoek naar attributen zodat
ze hun lied aan ons kunnen voordragen. Een prachtige voordracht door de toekomstige
Wadvaarders.
13. Rondvraag

“Hoe ziet de sociale kaart (het netwerk) van het bestuur er uit en welke instanties zijn er
allemaal die zich met het Wad bemoeien?” - Deze vraag zal in een klein groepje
geïnteresseerden beantwoord worden.
“ Het oude logo blijft mooier, moeten we dit niet gewoon weer invoeren’’ - Het bestuur zal dit
in ieder geval weer met elkaar bespreken.
‘’ Is het een idee dat het bestuur de leden frequenter op de hoogte houdt over het
communicatiebeleid?’’ – Ja, dit doen we graag en het zal via de werkgroep naar buiten
worden gebracht op de website en via de Berichten.
‘’ Is de Werkgroep Communicatie open voor alle leden?’’ – De werkgroep is al gevormd, dus
willen we niet meer storen. Er wordt vanuit de werkgroep naar de samenstelling gekeken. De
laatste bijeenkomst is op 22 maart. De werkgroep brengt dan advies uit naar het bestuur. De
werkgroep staat open voor adviezen.

15. Sluiting
De voorzitter bedankt de Werkgroep Jaarvergadering voor de goede organisatie van deze
jaarvergadering en sluit de vergadering. De vrijwilligers ontvangen na de sluiting nog een
kleine attentie als dank voor hun inzet.
Maaike Richards

