Jaarverslag 2017 van de vereniging Wadvaarders
administratie
Dit jaar zijn er tot 1 december 2017 113 nieuwe leden bijgekomen en hebben 87 leden hun
lidmaatschap opgezegd of zijn wegens wanbetaling van de ledenlijst afgevoerd. Op 1 december 2017
telt de vereniging 1293 leden. In de loop van 2017 heeft de secretaris een account gekregen
waarmee hij direct toegang heeft tot de ledenadministratie van het administratiekantoor.
verenigingsacitviteiten
De voorzitter heeft in het ochtendprogramma van deze wadvaardersdag al een overzicht gegeven
van de ontwikkelingen rond het Waddengebied en de betrokkenheid van onze vereniging daarbij.
Ik beperkt mij daarom tot de activiteiten van de vereniging en onze leden zelf.
Bijeenkomsten en beurzen
Het bestuur is in 2017 9 keer bij elkaar gekomen, meestal bij een van de bestuursleden thuis om
kosten te sparen.
Op 28 januari 2017 is de jaarlijkse Wadvaardersdag zoals gebruikelijk gehouden in Maritieme
Academie in Harlingen. Een impressie van die dag staat in Berichten 101 (april 2017). Het verslag van
de Algemene Vergadering vindt u op onze website.
Ook in 2017 was onze vereniging in februari samen met Nautin met een stand aanwezig op de beurs
Boot Holland en hebben we 27 nieuwe leden kunnen inschrijven. In november hebben we voor het
eerst deelgenomen aan de schepenbeurs in Den Helder. Dat heeft 9 nieuwe leden opgeleverd.
Dit jaar hebben we één centrale herfstbijeenkomst gehouden in Lelystad die door ruim 50 leden is
bezocht. De avond was vol met twee voordrachten. Eerst werd door medewerkers van KNRM Henk
Kok en Wiljan Meijvogel een inspirerend verhaal gehouden over het gebruik van de KNRM Helpt app.
Het tweede deel van de avond verdedigde Arjen Dijkstra van de Waddenunit de voorgenomen
afsluitingen van de platen Engelschhoek en Kuipersplaat.
Communicatie
In mei en oktober zijn de nummers 101 en 102 van Wadvaarders Berichten uitgebracht in de nieuwe
kleurenuitvoering. Van zowel leden als niet-leden hebben we positieve beoordelingen ontvangen en
doet Berichten prima dienst bij de ledenwerving en bij de verspreiding van de vaarfilosofie van de
Wadvaarders. Naast Berichten zijn de leden 12 keer via mail met de nieuwsbrief BaW (Berichten aan
Wadvarenden) of als mail van de secretaris, op de hoogte gebracht van wat er rond het Wad
gebeurt, van nieuwe artikelen op de website wadvaarders.nl en zijn aankondigingen van
bijeenkomsten rondgestuurd. Sinds eind 2016 wordt voor het verzenden van de nieuwsbrieven
gebruik gemaakt van het online-verzendprogramma Laposta. Dit voldoet uitstekend. Helaas is het emailadres van 89 leden niet bij de administratie bekend en blijven deze leden van dit nieuws
verstoken. Omdat van 73 leden evenmin een telefoonnummer bekend is, zijn deze leden alleen per
post te benaderen. Bij deze een dringend beroep op alle leden die het afgelopen jaar geen
nieuwsbrieven via de mail hebben ontvangen om zo snel mogelijk hun e-mailadres en
telefoonnummer door te geven via de website, mail of desnoods nu op een papiertje op de
wadvaardersdag aan de secretaris te geven.
Eind 2016 zijn de redacties van Berichten en de website wadvaarders.nl samengevoegd tot één
redactie. De redactie bestaat nu uit Paul Raasveld (secretaris/redactie), Jan Röben (Berichten en
BaW) en Robbert van der Eijk (Berichten en BaW), Annemarie Zuydweg (fotoredactie), Wim
Blankenstijn (website), Ineke Weber (website), Nienke Nijp (website). Wiep van der Meulen is als
professionele vormgever bij de samenstelling, productie en verspreiding van Berichten betrokken.

Vertegenwoordiging
Verschillende bestuursleden hebben de Wadvaarders op tal van bijeenkomsten vertegenwoordigd.
Daarbij kwamen onderwerpen betreffende het Waddengebied aan de orde. Het ging daarbij
bijvoorbeeld over beheer- en beleidsplannen, havenplannen, openstellen of afsluiten van gebieden
voor de recreatievaart, betonning, monitoring, maatregelen tegen snelvaren en de plannen rond de
afsluitdijk. Met tal van organisaties, van Waddenvereniging tot ministeries en van Staatsbosbeheer
tot havenautoriteiten is gedurende het jaar overleg geweest. De belangen van de vaarrecreatie
worden nog beter gediend door een betere samenwerking met de Toerzeilers, het
Watersportverbond en de ANWB. In 2017 daarvoor het Verbond Vaarrecreatie Waddenzee (VVW)
opgericht.
Door de inzet van de verschillende bestuursleden door de jaren heen heeft de vereniging
Wadvaarders zich een invloedrijke positie weten te verwerven binnen het overlegcircuit rond het
Waddengebied. Dit is bereikt niet alleen door op te komen voor de belangen van de recreatievaart
op het Wad, maar zeker ook door dat wij ons als Wadvaarders verantwoord opstellen tegenover het
beheer en beleid van het Waddengebied.
Samen met de in Coalitie Wadden Natuurlijk verenigde natuurorganisaties proberen we als VVW
“Den Haag” de beheerstructuur voor het Waddengebied aan te nemen zoals wij die met alle bij het
Wad betrokken partijen formuleren en niet te gaan voor een Haagse oplossing.
Bij het afsluiten van gebieden ten behoeve van de vogels en zeehonden geldt het algemeen
geaccepteerde uitgangspunt dat gebieden afgesloten worden als het moet, maar opengesteld
worden als het kan. De alternatieve route door de Waardgronden is in 2017 eind juli opengesteld
omdat toen pas de jongen zeehonden daar zijn vertrokken naar noordelijke plekken. Dynamische
zonering wordt ook toegepast bij het Rif en de Boschplaat. In 2017 is de actie Pact van Rede verder
ingezet met het streven doorvaart toe te staan door zeehondengebieden van 3 uur voor tot 3 uur na
hoogwater. Het voorstel van de Waddenunit om Kuipersplaat en Engelschhoek t.b.v. de zeehonden
af te sluiten is door de oprichting van het ministerie va Landbouw een jaar uitgesteld. Wij willen
proberen door goede afspraken te maken met organisatoren van commerciële zeehondentochten en
door goede voorlichting in de jachthavens de noodzaak van afsluitingen weg te nemen zodat van
uistel afstel komt.
Robbert van der Eijk, secretaris

