notulen Algemene Vergadering van de Vereniging Wadvaarders,
zaterdag 28 januari 2017 in Maritieme Academie Almenumerweg 1, 8611 KM, Harlingen
van 14.00 uur tot ca 16.00 uur
1. Opening, vaststelling van de agenda
Voorzitter Kor Wijngaarden opent om 14.10 de vergadering. Hij stelt de bestuursleden achter
de tafel voor en meldt dat bestuurslid Jaap Klanderman wegens verblijf in het buitenland niet
aanwezig kon zijn.
2. Mededelingen
Er waren geen mededelingen
3. Ingekomen stukken
Er waren geen mededelingen
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2016
Het verslag is zonder opmerkingen uit de vergaderring goedgekeurd
5. Uitreiking Wadvaardersplaquettes
Dit jaar is er een plaquette uitgereikt aan Paul Raasveld voor zijn redactiewerk van de
afgelopen vier jaren. Paul zet het redactiewerk voort als redactiesecretaris.
6. Wadvaarders en art.20 gebieden
Jan Röben hield een voordracht over de balans tussen natuurbescherming en vaarrecreatie. Hij
betoogde dat de vaarrecreatie niet relevant is voor het voedselaanbod voor vogels en
zeehonden. De vaarrecreatie kan wel van invloed zijn op de rust rond de
voortplantingsperioden. Daar kan tegen worden opgetreden door toegangsbeperkende
maatregelen en door goede voorlichting. In 2017 zal het Pact van Rede verder worden
voortgezet met het bepleiten van een vrije doorvaart van 3 uur voor tot 3 uur .na hoogwater
door zeehondengebieden
7. Het monitoringprogramma 2017
Vervolgens is het monitoringprogramma 2017 nader toegelicht door Marjan Vroom. Het
programma is onderdeel van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2015-2018 en wordt
uitgevoerd door een consortium van de RUG, Sovon, Stenden Hogeschool, Altenburg &
Wymenga en De Karekiet. Behalve gegevens van vaarrecreanten wordt vooral gebruik
gemaakt van tellingen van boten bij sluizen en jachthavens, luchtfoto’s en radarbeelden,
waarnemingen van professionals en van vogelwachters. Via de website Greenmapper en de
app Greengrapper is en wordt informatie verzameld over de beleving van de bezoekers van
het Waddengebied. Daaruit bleek al dat de eilanden het meest als favoriete plek worden
opgegeven, ook door de vaarrecreanten. De bedoeling is in 2017 ook aandacht te besteden aan
groepen die niet met de gangbare methodes zijn te monitoren, zoals de zeekanoërs.
Tijdens de pauze was er een presentatie van foto’s van wadvaarders en aansluitend was de
presentatie van de wadvaarderskalender met bekroonde foto’s van wadvaarders. De foto’s staan
ook op de website onder “winkel”.
8. Financieel verslag over 2016
Over 2016 is een positief saldo. Door het veranderen van Berichten naar een kleurenmagazine
en een andere verschijningsfrequentie is voor 2017 een hoger bedrag vergroot.
De bestuurskosten zijn onder controle en blijven binnen de begroting. De vereniging telt rond
1200 betalende leden.
De kascommissie heeft alle administratie in orde bevonden maar doet de suggestie om geld te
geven aan een goed doel, bijv. geld te reserveren voor de bestrijding van verstoring, nu met
steeds meer geld minder gebeurt. De kascommissie vraagt de vergadering om decharge te
verlenen.

9. Benoeming nieuw lid Kascommissie
Jan Kees van Rijckevorsel is 2 jaar lid geweest en treedt statutair af. Taco Overvliet was
reservelid en is nu samen met Jan Asselbergs lid van de kascommissie. Roel Luiten treedt toe
als nieuw reservelid.
10. Begroting 2017
Er is geld gereserveerd om elk lid bij de volgende Berichten een kleine vlag mee te sturen.
Johan Kuhlman bepleit wel een vlag van betere kwaliteit dan de huidige.
11. Jaarverslag 2016
Vanuit de zaal zijn er geen opmerkingen zodat het verslag zonder wijzigingen is aangenomen.
12. Bakens 2017 – koers en doelen van de vereniging in het komende jaar
Fokko Jan Udema vraagt om speciale aandacht te besteden aan de haven van Noordpolderzijl.
Het bestuur is zeker van plan de plannen en ontwikkelingen van het haventje Noordpolderzijl
en de besluitvorming rond de aanleg van een spoelmeer te volgen. De wens om de haven te
behouden wordt Waddenbreed gedragen.
In 2017 staat het onderwerp vrije doorvaart van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater hoog op de
agenda.
13. Aftreden en benoeming van bestuursleden
Jaap Klanderman was aftredend, maar heeft aangegeven bereid te zijn in elk geval nog één
jaar als bestuurslid aan te blijven.
Kor Wijngaarden is ook aftredend, maar is bereid ook nog één jaar als voorzitter aan te
blijven mede om zijn opvolger op het voorzitterschap voor te bereiden.
Rob Leemans is bereid om in 2108 het voorzitterschap van Kor Wijngaarden over te nemen
en is als voorbereiding daarop al als aspirant bestuurlid voorgesteld.
Alle voorstellen zijn door de vergadering aangenomen.
14. Rondvraag
Cees van Roon: Welk standpunt nemen de Wadvaarders in t.a.v. windmolens in het
Waddengebied? Het bestuur staat weliswaar positief tegenover het gebruik van windenergie,
maar vindt plaatsing in een werelderfgoedgebied als het Waddengebied uit den boze. In de
lopende beleidsverkenning van de overheid wordt het open landschap genoemd als één van de
drie hoofddoelen van het beleid binnen het Waddengebied. Windmolens passen daar niet in.
Het bestuur is tegen zoutwinning onder de Waddenzee omdat die onnodig en overbodig is en
wel risico’s voor de Waddenzee met zich meebrengt.
15. Sluiting
Om 16.30 sluit kor Wijngaarden de vergadering. Aansluitend is er nog een staande borrel en
zijn ca 30 mensen gezamenlijk gaan dineren in Harlingen alvorens huiswaarts te keren.
Secretaris, Robbert van der Eijk

