Concept Verslag van de formele Jaarvergadering van de Vereniging Wadvaarders
Gehouden op zaterdag 25 januari 2014, Maritiem College, Harlingen.
N.B. De agendapunten worden vermeld in de volgorde waarin zij behandeld zijn.
1) Opening
Haast traditioneel om 14.10 uur opent voorzitter Kor Wijngaarden deze 24e Jaarvergadering van de
vereniging. Met beter weer dan vorig jaar is deze vergadering ook duidelijk beter bezocht. Omstreeks
een derde deel van de aanwezigen blijkt uit nieuwe leden te bestaan. Een verheugende ontwikkeling!
Kor meldt dat de Wadvaarderstrofee vanochtend is uitgereikt aan Piet Dijkstra voor zijn inzet in
verschillende functies, maar laatstelijk in de uitwerking van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee
om het “vrij & verantwoord” wadvaren te bevorderen.
Maarten Snel vertelt aansluitend – vooral voor de nieuwe leden – iets over de historie van de
Wadvaarderstrofee
Hans Fix introduceert de Wadvaarderskalender 2014 en maakt de prijswinnende foto’s bekend.
10) Besluit tot collectieve aansluiting bij de Stichting Nautin
Bestuurslid Jan Röben vertelt over achtergrond van Nautin, de wording van deze nautische
informatiesite en de mogelijkheden daarvan. Zowel de Vereniging Wadvaarders als de Vereniging
Toerzeilers staan aan de wieg. Bij beide ligt nu de vraag aan de leden voor om ons collectief bij Nautin
aan te sluiten. Een jaarlijkse donatie vanuit de vereniging geeft dan alle leden de mogelijkheid de
databanken van Nautin te gebruiken. De vergadering besluit bij handopsteken tot deze aansluiting.
Jan maakt van de geboden gelegenheid gebruik om een oproep te doen aan allen om mee te denken
over onze verenigingswebsite: hoe maken we die duidelijker, kwalitatief beter en
gebruiksvriendelijker.
Tenslotte vraagt hij aandacht voor de stand, die wij op Boot Holland, komende maand in Leeuwarden,
zullen hebben en waarvoor bemensing gezocht wordt.
2) Mededelingen en
3) Ingekomen stukken
Bij deze punten komen aan de orde:
- Ontwikkelingen i.v.m. meerboeien in de Vliesloot (m.n. als haven Vlieland vol is van belang)
- De dreigende sluiting van het Elisabethfehnkanal en de brug bij Potshausen in Duitsland
- Het komende vijfentwintig jarig bestaan van de Wadvaarders.
4) Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 26 januari 2013
Dit verslag wordt, met dank aan de secretaris, ongewijzigd vastgesteld.
5) Uitreiking Wadvaarders plaquettes
Dit jaar gaan Wadvaardersplaquettes naar:
 Marian Christiaans, die na vele jaren stopt met haar werk voor de redactie van Berichten;
 Karen Westra-Huitenga voor haar langjarige zorg voor het kinderprogramma op deze
Wadvaardersdagen;
 Wim Blankenstijn voor alles wat hij gedaan heeft voor onze Website, voor onze ict in het
algemeen en voor de start van Nautin. Gelukkig blijft hij hiermee nog doorgaan.
Omdat de betrokkenen nu niet aanwezig zijn zal het bestuur er voor zorgen dat zij de plaquettes ook
daadwerkelijk krijgen.
6) Financieel verslag en balans over 2013, Verslag kascommissie
Penningmeester IJsbrand Dijkstra meldt dat we voortaan niet een voorziening maar een reserve
juridische ondersteuning op de Balans vermelden. Hij memoreert het grote aantal “zelfbetalende”leden
dat na de contributienota en de gebruikelijke herinnering nog niet betaalt. We hebben er dit jaar voor
gekozen deze mensen telefonisch te benaderen. Dat heeft het bestuur veel werk gekost. Hij roept op
ons een machtiging tot automatische contributiebetaling (incasso) te geven of zelf een jaarlijkse
periodieke betaling te regelen. Wie nu nog niet reageert, zal als lid worden afgevoerd.

In 2014 gaan we eerder beginnen met de contributie-inning.
Aansluitend geeft IJsbrand een toelichting op enkele posten van de Jaarrekening en beantwoordt hij
vragen uit de vergadering. De € 10.000 te vorderen betreft kosten die wij hebben voorgefinancierd
voor het Pact van Rede omdat wij hier de penvoerder zijn. Het bedrag zal nog deze week worden
voldaan.
Floris van Bentum vraagt naar het nut van ons lidmaatschap van het Platform voor Water Recreatie.
Dat kost toch wel veel geld. Het bestuur vindt ons lidmaatschap zinvol, omdat het hier om een hele
brede samenwerking van “watergebruikers” gaat.
Jan Willem de Koning vult aan: het Watersportverbond is een andere koepelorganisatie. De kosten
daar bedragen € 20 per lid per jaar.
Theo te Winkel geeft nog een aanvulling over het Watersportverbond.
Menno Buiskool heeft vragen over onze collectieve aansluiting. Waarom niet gekozen voor de
mogelijkheid dat per lid te laten regelen? Jan Röben geeft aan dat er dan zoveel diversiteit tussen de
ledenbijdragen ontstaat, dat er niet mee te werken is. Als Nautin goed functioneert, zullen de kosten
omlaag gaan. Met onze collectieve bijdrage van € 2 per lid per jaar moet het dan zeker kunnen.
IJsbrand Dijkstra vult aan dat er dit jaar in ieder geval geen verhoging zal plaatsvinden.
De Kascommissie brengt bij monde van Wim Blankenstijn verslag uit. In verband met ziekte van
ons lid T. Rodenhuis heeft hij de kascontrole samen met reservelid Remko Smit gedaan. De vragen
van de commissie over zaken als contributies aan derden en bestuurskosten heeft de penningmeester
duidelijk beantwoord. Over de omzetting van de voorziening juridische ondersteuning naar een reserve
idem is straks bij de begroting een apart besluit nodig. Een visie op de contributieopbrengsten is nodig.
Voortaan graag de ledentallen aan begin en einde verenigingjaar vermelden.
Tenslotte adviseert de commissie de Ledenvergadering het bestuur voor het gevoerde financieel
beleid te dechargeren, hetgeen bij acclamatie gebeurt.
7) Benoeming nieuw lid van de Kascommissie.
Als opvolger van Wim Blankenstijn stelt J.C. van Rijckevorsel zich voor deze taak beschikbaar. Hij
neemt de plaats in van reservelid. De leden T. Rodenhuis uit Oudkarspel en R. Smit uit Leeuwarden
vormen de kascommissie voor het jaar 2014.
8) Jaarverslag 2012
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De vergadering neemt het verslag met applaus over.
9) Bakens 2014
Bij Baken 1 merkt Eilard Jacobs, in verband met de gesignaleerde “bestuurlijke drukte” op en rond
de Waddenzee op, dat er geen aanspreekpunt is voor democratische controle op al dat beleid. Hij stelt
voor dat de Wadvaarders dit als actiepunt opvoeren. Voorzitter Kor Wijngaarden zegt dit toe.
Nu het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is vastgesteld, is democratische controle alleen maar meer
opportuun geworden, stelt Eilard. Dit ondersteunt Baken 2.
Baken 3 (genoemd AVW) is intussen vorige week gerealiseerd.
Harold Dragt refereert i.v.m. Baken 4 aan de bijeenkomst van het Pact van Rede in Harlingen, maart
2013. Kor Wijngaarden meldt dat de Waddenunit een veilige doorsteek aan de zuidzijde van het
gebied Blauwe Balg- Waardgronden aan het onderzoeken is. N.a.v. een vraag van Marjan Vroom
hierover meldt Kor dat het hele AVW op de website staat. Menno Buiskool informeert hoe breed de
doorsteek gaat worden: enkele mijlen? Kor bevestigt dat.
Bij Baken 5, monitoring, meldt Marjan Vroom, dat zij in 2014 opnieuw de coördinatie wil doen. De
vergadering is hier blij mee!
Baken 6 – instandhouding bereikbaarheid kleine havens – levert de vraag op of het bestuur kan
instemmen met de inhoud van de beleidsideeën die hierover ontwikkeld worden. Antwoord: ja. Het
gaat hier met name om de havens Noordpolderzijl, Schiermonnikoog, Termunterzijl en Nieuw
Statenzijl. Marjan meldt nog het nieuwe initiatief voor een voorhaven bij “Holwerd aan Zee” Pieter
van Kuppenveld beschouwt dit in principe als een goed idee, zeker als er een ver binding met het
binnenwater bij komt.

Baken 7 is vanochtend al besproken. Met de genoemde twee bedrijven worden binnenkort
samenwerkingsovereenkomsten gesloten.
Datzelfde geldt voor de samenwerking met Nautin, waartoe de vergadering eerder besloot – Baken 8.
Voor Baken 9 denken we in ieder geval aan deelname aan Boot Holland in Leeuwarden en (samen met
Soltwaters, onze Duitse zusterorganisatie) aan Boatfit Bremen.
“Is in het kader van publiciteit ook te denken aan artikelen in bladen als Zeilen, Waterkampioen of
Zilt?”, komt als vraag uit de zaal. Valt te proberen!
Bij Baken 10 ligt de vraag voor of de vergadering het eens is met de geplande Trilaterale
Samenwerking met Soltwaters en Vadehavets Bảdsklubber. Dat blijkt zo te zijn..
De Bakens 2014 worden hierna door de vergadering geaccepteerd.
N.a.v. de Bakens ontstaat een gesprek over het historisch perspectief. Maarten Snel heeft de indruk
dat 10 tot 15 jaar geleden er meer haat en nijd was tussen wadvaarders en natuurorganisaties.
Langzamerhand zien we onze inbreng terecht komen in het beleid, ook in Natura 2000. Toch heeft hij
zorgen over het grote begrip aan onze kant voor de natuurbelangen. Maar is dat begrip er omgekeerd
ook? In ieder geval blijft het nodig de natuurclubs hierover op de huid te zitten.
Een tweede punt betreft de handhaving van de regels. Naast alle voorlichting en opvoeding blijft
sanctionering t.o.v. notoire slechteriken nodig. Dat geldt zeker ook voor de beroeps-snelvaarders. Hij
doet de suggestie te stimuleren dat wadvaarders duidelijke overtredingen schriftelijk signaleren bij
Rijkswaterstaat. Lid Van Rijckevorsel ziet dezelfde problemen op Loosdrecht en het
Braassemermeer. De politie mag niet op kenteken verbaliseren, maar moet overtreders “staande
houden”. Robbert van der Eijk zegt dat contact met mensen van natuurorganisaties begrip oplevert.
Bert Meerstra – behalve Wadvaarder ook professioneel handhaver – zegt dat snelvaren alleen is
toegestaan in de vaargeulen van de veerboten en de routes naar zee. Daarbuiten is het maximum overal
20km/u. De KNRM en enkele bergers hebben ontheffing voor situaties waarin snel optreden nodig is.
Bij de Beheersverordening Natura 2000 is dit punt in bespreking. Er wordt nogal eens snel gevaren
onder het etiket “oefenen”. Dat blijft een moeilijke zaak. “Staande houden” van snelvaarders door
langzame schepen is uiteraard ook een probleem. Bovendien ontbreekt bij de handhavers een goede
samenwerking. Reagerend merkt Floris van Bentum op dat we dit punt ook bij Rijkswaterstaat en
Economische Zaken moeten neerleggen.
Als aanvulling op wat Maarten heeft opgemerkt stelt Jan de Jong dat wij minder het accent op
droogvallen moeten leggen en meer op havenvoorzieningen.
Jan Willem de Koning vraagt tenslotte aandacht voor de opstelling van de Natuurorganisaties (m.n.
de Vogelbescherming) bij de voorbereiding van de nieuwe Natuurwet.
11) Begroting 2014
Penningmeester IJsbrand Dijkstra licht toe dat de lidmaatschapsgelden in 2014 lager zijn begroot
doordat we in 2013 een aantal niet-betalende leden (ook na diverse herinneringen en aanmaningen)
hebben afgeschreven. Om kosten te besparen zullen we vanaf 2014 alle verenigingspost zo mogelijk
via de e-mail gaan zenden. Uiteraard geldt dit voor de leden van wie de e-mailadressen bekend zijn.
Het is dus van het grootste belang dat u ons uw actuele e-mailadres doorgeeft! In de begroting vind u
deze besparing verwerkt in de post “Kosten mailings & acties”.
Maarten Snel wijst op het komende 25-jarig jubileum van de vereniging en vraagt of de kosten
daarvan uit het Eigen Vermogen gehaald worden. Antwoord: ja.
Robbert van der Eijk vraagt of ook Berichten digitaal gaat worden. Bij de kanovaarders geven we de
leden de keuze – met een prijsverschil. Antwoord: Berichten blijft (vooralsnog) als papieren blad
verschijnen.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting.
12) Aftreden en benoeming van bestuursleden
Voor dit agendapunt draagt Kor Wijngaarden het voorzitterschap over aan Jan Röben. Deze doet
het voorstel Kor Wijngaarden voor een tweede periode als voorzitter te herkiezen en Jaap
Klanderman voor een tweede periode als bestuurslid. De herverkiezing volgt voor beiden bij
acclamatie, waarna de herkozenen voor het gegeven vertrouwen danken.
Kor Wijngaarden neemt het voorzitterschap weer over. Hij meldt Robbert van der Eijk bereid is het
bestuur te komen versterken. De statuten staan echter geen zeskoppig bestuur toe. Robbert zal daarom
eerst een jaar als aspirant-lid meedraaien.

13) Rondvraag
Fokko Jan Udema vindt meer liggen in havens voor de Wadvaarders geen goede ontwikkeling. Er
moet meer worden drooggevallen! Jan de Jong blijft echter bij zijn waarneming: in de haven is
veiliger.
Floris van Bentum vermeldt dat er bij Harlingen meerboeien gepland zijn voor (rivier)cruiseschepen.
Wat is het standpunt van de Wadvaarders hierover?
14) Sluiting
Nadat secretaris Jaap Klanderman nog heeft gemeld dat het bestuur een statutenwijziging gaat
voorbereiden (o.a. om een even aantal bestuursleden mogelijk te maken) en iedereen heeft opgeroepen
om folders ter uitdeling mee te nemen, sluit de voorzitter op de geplande tijd de vergadering
Jaap Klanderman, secretaris

