Programma voor de Wadvaardersdag
op zaterdag 27 januari 2018 te Harlingen
Wadvaardersdag annex Jaarvergadering op zaterdag 27 januari 2018
Maritieme Academie, Almenumerweg 1, 8611 KM Harlingen, tegenover het NS-hoofdstation.
Dagprogramma
09.00 – 09.45 uur
09.45 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur

Ontvangst, inschrijving en koffie
Opening door voorzitter Kor Wijngaarden: de Vereniging Wadvaarders in
2016, resultaten en ontwikkelingen; aansluitend discussiemogelijkheid
project Sense of Places (Stimuleren toerisme aan de Waddenkust) door Joop
Mulder (organisator Oerol). Aansluitend discussiemogelijkheid.

11.00 – 11.20 uur

Uitreiking Wadvaarderstrofee

11.20 – 11.30 uur

Scheepswijs lustrumaanbod digitale cursus Marianne van der Linden

11.30 – 13.00 uur
13.00 – 14.00 uur

Workshops over verschillende onderwerpen of gezellig bijpraten met
wadvrienden (zie hieronder)
Lunch

14.00 – 16.00 uur

Algemene Jaarvergadering van de Vereniging Wadvaarders

16.00 – 17.30 uur

Napraten met een hapje en een drankje

Aansluitend aan de vergadering is er om ca 18.00 uur - voor wie wil - de mogelijkheid tot een
gezamenlijke maaltijd. Deze is voor eigen rekening.
De officiële uitnodiging wordt u per mail en per post toegestuurd. De bijbehorende stukken voor de
Algemene Jaarvergadering kunt u hier oproepen:







Agenda Algemene Ledenvergadering 27-1-2018
Notulen Algemene Ledenvergadering 28-1-2017
Jaarverslag 2017
Bakens 2018
Financiële situatie 2017
Begroting 2018 en realisatie 2017

De volgende workshops zullen worden aangeboden (nog onder voorbehoud):
1. Varen door de Duitse Wadden
2. De Waddenunit – toezichthouder, gastheer en manusjes van alles
3. Zelf ‘varen’ met de vaarsimulator van de Maritieme Academie
4. Dynamiek van het Wad
5. De Nieuwe Afsluitdijk
6. Navigatie voor maten
Een korte beschrijving van wat u van elke workshop kunt verwachten vindt u op onze website
Tussen de bedrijven door wordt net als vorig jaar een fotoserie vertoond die is samengesteld door
Fokko Jan Udema. Als u nog mooie/leuke foto’s wil Fokko Jan ze graag toevoegen. U kunt ze hem
mailen naar fokkojanudema@gmail.com.

