Conceptverslag Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 28 mei 2016,
Kornwerderzand
1. Opening, vaststellen agenda en jaarrede
Alexander de Roo opent de vergadering. Arjan Berkhuysen vertelt over de locatie waar
deze ALV gehouden wordt: het bezoekerscentrum op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand.
Hier moet straks de vismigratierivier komen. Op wereldvismigratiedag (21 mei) werd op
nagenoeg dezelfde plek het platform ‘Vrienden van de Blije Vis’ gelanceerd. Wouter van
der Heij neemt de gelegenheid waar om in het kort te vertellen over het project en
platform. Iedereen kan lid (vriend) worden van dit platform en blijft zo op de hoogte van
de ontwikkelingen rondom de vismigratierivier en navenant nieuws. Ook krijg je zo de
kans om deel te nemen aan speciale excursies. Kortom: breng een bezoekje aan
www.blijevis.nl en word ‘vriend’.
De agenda voor deze ALV wordt ongewijzigd vastgesteld.
Alexander de Roo draagt de jaarrede voor.
Auke Wouda: Komt er nog toelichting op agendapunt 10? Er wordt namelijk geen notitie
gemaakt van de procedure.
Alexander de Roo reageert: we gaan het wel hebben over agendapunt 10, maar alleen
in oriënterende zin. Finale beslissing kan pas later.
Auke Wouda: dat wordt dan een dubbele behandeling (nu en op een ALV waarop een
besluit genomen wordt).
Alexander de Roo: Dat klopt, waarschijnlijk zal er een extra ALV nodig zijn waarin we
speciaal hierover zullen spreken. Nu kunnen we eventuele bezwaren inventariseren en
dan kunnen we aanpassingen doorvoeren in de conceptversie.
2. Ingekomen stukken
Alexander de Roo: Ellen Kuipers is niet aanwezig. Zij heeft laten weten dat zij tegen
de voorgestelde verenigingsstructuur stemt, mocht het tot een stemming komen.
Geen verdere ingekomen stukken.
3. Conceptverslag ALV 30 mei 2015
Mevr. Van de Leuv: Vraagt naar de stand van zaken rondom het overstappen naar
andere (meer duurzame) banken. Hoe is dat opgevolgd?
Alexander de Roo: Dit is besproken en uitgezocht. Conclusie was dat dit ons 10.000
euro extra gaat kosten. Er is vervolgens aan de ledenraad gevraagd wat hij ervan
vond. De ledenraad laat weten dat het de raad die 10.000 euro extra niet waard is.
Sietze Haringa komt hier nog op terug.
Geen verdere vragen naar aanleiding van het conceptverslag.
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4. Presentatie Ledenraad
Jan Castelein, voorzitter ledenraad, neemt het woord: het is gebruikelijk dat de
ledenraad kort verslag doet van wat er gedaan is in het afgelopen jaar.
Gevraagd wordt of alle aanwezige leden van de ledenraad willen gaan staan.
Ledenraadslid Gerard van Vliet komt later en een aantal mensen is verhinderd.
Start van presentatie.
Jan Castelein: “Memories take us back, dreams take us forward.” We willen
vooruitkijken en dromen. We willen van de Waddenvereniging een actieve club
maken waar we 50.000 mensen aan kunnen binden. De doelstelling om 15-25 leden
bij de ledenraad te betrekken is niet gehaald.
In maart jl. was er een gezamenlijke vergadering ledenraad, bestuur en bureau. Dat
was een goed overleg. Er is een gezamenlijk doel vastgesteld.
De ledenraad is op dit moment geen lineaire vertegenwoordiging van alle leden. Dat
vinden wij een gemis en vandaar ons voorstel om het organisatiemodel aan te
passen. De expertise is aanwezig, maar wordt niet benut/ gekoppeld aan het beleid
van de vereniging. Zo zouden we kunnen werken aan een structurele inbreng in het
beleid.
Wat heeft de ledenraad gedaan afgelopen jaar: 14 adviezen gegeven, 7 daarvan
waren gevraagd en 7 ongevraagd. Hiervan zijn 10 adviezen opgevolgd en 3
ingetrokken. Er is 1 advies beredeneerd afgewezen. Dit ging over het scherper
volgen van de dioxinemetingen bij de afvalverbrander Harlingen. Het bestuur heeft
wel toegezegd dit gegeven mee te nemen en degene die hiervoor verantwoordelijk is
zal erop worden aangesproken.
Wat betekent lid zijn van de ledenraad? Dat is 7 keer per jaar bij elkaar komen. Deze
vergaderingen worden steeds voorbereid door het dagelijks bestuur van de
ledenraad. Daarnaast zijn de ALV en de jubileumbijeenkomst van de
Waddenvereniging bijgewoond.
Voor de toekomst: de ledenraad zou uit 12-24 leden moeten bestaan. Op dit moment
hebben 8 van de 12 huidige leden twee termijnen volbracht. Er is niet voldoende
aanwas. Wij zien de ledenraad als een controlerend orgaan van de Waddenvereniging. De ledenraad wil graag verbinden. Niet controleren en macht voeren
maar leden met het bureau en het bestuur verbinden, dat moet de toekomst zijn.
Lidewij Kemme: hoe wilt u verbinden? Wat voor adviezen geeft de ledenraad nou
eigenlijk? Waar kan ik dat vinden? Er wordt geen uiting gegeven van de adviezen en
werkzaamheden van de ledenraad gaandeweg het proces.
Jan Castelein: ja, ik kan me daarbij aansluiten. De adviezen kunnen we namelijk wel
degelijk laten zien. Wij hebben als ledenraad de mogelijkheid tot communiceren ook
gemist. Van de 8 regionale vergaderingen van de ledenraad waren er 7 niet
doorgegaan door te weinig interesse.
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Vraag: Of er ook e.e.a. in de nieuwsbrief en WADDENmagazine heeft gestaan?
Jan Castelein: de ledenraad zou het liefst rechtstreeks met leden communiceren,
maar dat is wettelijk en financieel lastig. Je mag leden niet benaderen voordat daar
toestemming voor is gegeven. Ledenraad wil graag dat leden contact kunnen
opnemen met de ledenraad, maar ook dat de ledenraad leden direct mag contacten.
Dat is nu dus niet zo en dat veroorzaakt wat ons betreft een kloof tussen leden en de
ledenraad.
Lidewij Kemme: Ik geef bij dezen kritiek. Wat ik net zei moet u opvatten als kritiek. Ik
heb als voormalig webmaster zijnde altijd gepoogd om meer informatie van de
ledenraad op de website te zetten, maar dat was erg lastig.
Wietske Jonker: we hebben ook maar heel sporadisch iets van leden ontvangen.
Alexander de Roo: ik stel voor dat er een locatie op de website komt waar komt te
staan wat de besluiten en adviezen van de ledenraad zijn geweest zodat men vanuit
daar op de hoogte gehouden kan worden. Dit zou ideaal zijn want zo kunnen de
leden ook op tijd de gelegenheid krijgen om vergaderingen van de ledenraad bij te
wonen.
Opmerking: Het is ook handig als de ledenraad vooraf bekendmaakt wat hij van plan
is te gaan doen.
Alexander de Roo: Ja, misschien kan de ledenraad een jaarplan of zoiets maken.
Jan Castelein: ja, idealiter is de voorbereiding van de ledenraad toegankelijk, dan kan
iedereen zien wat er besproken wordt, dan kunnen leden daarop reageren of bij een
ledenraadsvergadering zijn. Want als je niet weet waarover gepraat wordt, dan kom
je niet.
Auke Wouda: ja, maar hiervoor is geen statutenwijziging nodig.
Alexander de Roo: geprobeerd om het zonder te doen maar nu besloten dat er meer
digitale mogelijkheden zijn.
Sergej Koopmans-Molenveld: Kijk om je heen, gemiddelde leeftijd 55. Er moet wel
iets gebeuren. Dit zijn andere tijden.
Opmerking: ik heb destijds in ledenraad meer propaganda voor Waddenvereniging
willen maken. Leden bij inschakelen? Er zou meer aandacht moeten komen voor
educatie en projecten. Hoe is het daar eigenlijk mee gesteld?
Arjan Berkhuysen: Daar zijn we behoorlijk mee bezig. Bestaand excursieprogramma
WEX en ‘t Kuitje, dat loopt goed. Daarnaast: van onze opgeleide en betaalde
Werelderfgoedgidsen wordt steeds meer gebruikgemaakt. Er is geïnvesteerd in een
scholenprogramma en meer mensen op kantoor die werken op het thema ‘educatie’.
Dat zijn 3 mensen ten opzichte van 0,5 kracht 5 jaar geleden. We zijn er nog niet
maar er wordt echt wat opgebouwd.
Opmerking: Moeten we niet meer leden inschakelen?
Arjan Berkhuysen: Dat kan nog meer, kan ook bij vrijwilligersgroepen zoals de WEX
en ’t Kuitje.
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Jan Castelein: er kan meer expertise van zowel ledenraad maar ook van leden
worden geïmplementeerd. Zowel met het oog op projecten als aanpak van thema’s
zoals voorlichting en educatie.
Alexander de Roo: Hierover is ook in het bestuur een discussie gevoerd. Rijk doet het
niet, dan doet Waddenvereniging het wel.
Wietske Jonker: Als je de ledenraad op de website wilt vinden, moet je heel ijverig
zijn. Je kunt hem uiteindelijk wel vinden, maar dat is niet gemakkelijk. De ledenraad
zou meer naar voren moeten worden gehaald.

5. Goedkeuring van het jaarverslag 2015
Geen opmerkingen.
6.
a. Goedkeuring van de jaarrekening 2015
Sietze Haringa: Waar zit je hart? Dat is een vraag die ik mezelf stelde. Bij de
bewoners van het wad. Daarom toon ik deze afbeelding. Komt uit een serie foto’s.
Je ziet een jong en ouder iemand. Behouden is beleven. Je moet zorgen dat er
geleefd wordt en dat er geleefd kan worden. De bewoners van het waddengebied
zijn onze belangrijkste ambassadeurs.
Ik wil even kort stilstaan bij het financieel beleid, de resultaten en de hoofdlijnen
van de begroting bij langs lopen. Graag een applaus voor John, hij heeft geholpen
alles inzichtelijk te maken.
Financiën is geen doel, maar een middel. We hebben het wel nodig. Solide
financiën is een voorwaarde voor continuïteit en slagvaardigheid. Transparantie in
financiën is een noodzaak voor vertrouwen in de vereniging.
Dit beleid is uitgevoerd. In jaarverslag zijn de tabellen opgenomen waarin de
risico’s in beeld zijn gebracht. Ze voldoen aan de eisen, dit heeft Astrid van de
Weijenberg uitgezocht. Ook een applaus voor Jojanneke Drijver die het
jaarverslag heeft (op)gemaakt en geredigeerd.
We moeten onze ledenaantallen vergroten en onze fondsenwerving. 80% inzetten
voor doelstelling, 20% fondsenwerving. Mag in elk geval niet meer dan 25%
kosten ten opzichte van de opbrengsten. 10% administratie en beheer, eventueel
inzet uit reserves.
Wat betreft de reserves: we willen niet beleggen. Wij zijn risicomijdend, proberen
risico’s in beeld te brengen. Hierover staat een risicoparagraaf in het jaarverslag.
We voldoen aan de diverse eisen, zoals het CBF-keurmerk goede doelen.
Openheid over resultaten en uitdagingen is belangrijk. Er is wat dit betreft een
goede samenwerking met de ledenraad.
Helaas hebben we wel geld overgehouden. Het plan was om juist tekort op te
bouwen. We hebben precies gedaan wat we moeten doen, maar de inkomsten
waren fors hoger. Dit komt door een hoge nalatenschap, hierdoor is er een extra
ontstaan.
Tevens was de verkoop goederen hoger dan vorig jaar. De besteding is ook iets
hoger. Er is iets meer besteed aan gebiedsbescherming, iets minder aan
bevorderen belangstelling. Vismigratierivier ging ook iets minder heen, maar dat
wordt nog uitgelegd. Er wordt voldaan aan alle gestelde normen, intern en extern.
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Begroting 2016:
Sietze Haringa: 5 miljoen euro inzetten uit reserves. We streven naar meer
uitgifte. En: 380.000 euro extra inzetten op beleidsprogramma’s, extra inzet
fondsenwerving, nu 22%, dus iets hoger dan langetermijndoel, maar gaat wel
weer omlaag
Spaarpot
Sietze Haringa: Flink gegroeid door project vismigratierivier, maar dat zal ook
worden uitgegeven. 2,1 miljoen euro = 900.000 euro huur kantoorpand, verder
beschikbaar voor doelen. Er zit nu nog 1,5 miljoen euro in de continuïteitsreserve.
Dat is iets lager dan het was.
Banken
Sietze Haringa: Vorig jaar was er de vraag of we nog groen genoeg waren. En
ook: kan het niet groener? Zoals overstappen naar banken zoals ASN en Triodos.
Beleid is: veilig wegzetten. Veilig bankieren in de eerste plaats, in tweede plaats
zo groen mogelijk. We houden 1 miljoen lang vast bij Rabobank, want daarover
hebben we een goede rente. Rest kon groener worden. En dat is gedaan want
meer geld naar ASN. Dan is er de vraag: hoe groen is ASN?
John de Vries heeft dat uitgezocht. Wat betekent overhevelen naar Triodos? Dan
hebben we 9000 euro minder renteopbrengsten dan in de huidige situatie.
Opmerking: Maar daar hoef je geen belasting over te betalen.
Sietze Haringa: Maar dat doen we nu ook al niet. Wij dienen het belang van de
Waddenvereniging. Die 9000 euro kunnen we ook zelf groener besteden. Dat
hebben we ook aan de ledenraad gevraagd: 9000 euro uit ons budget vrijmaken
om naar Triodos te kunnen? De ledenraad heeft gezegd: wij willen 9000 euro zelf
in kunnen zetten.
Opmerking: Is daar met bank nog over gesproken?
Sietze Haringa: Ja, met ASN bank is daarover een afspraak gemaakt. Het is wel
goed om je te realiseren dat je met dit soort bedragen niet echt heel interessant
bent voor een bank.
Wouter van der Heij: Gaan we wel kijken wat we straks kunnen doen met dat
vrijkomende geld, of in de gaten houden of er een gunstigere voorwaarde bij
Triodos komt?
Sietze Haringa: We houden het voortdurend n de gaten. We zullen het jaarlijks
bekijken. Het is wel een uitgangspunt om 2/3 van je geld bij een solide bank te
stallen. Bij Triodos kan dan ook, maar bij ASN niet.
Auke Wouda: Het is een kwestie van goedkeuren.
Opmerking: Beleggen, zijn we daar dan tegen? Triodos bank heeft mooie
beleggingsopties.
Sietze Haringa: beleggen geeft meer risico dan alleen het hebben van een
bankrekening. Het is ook ingewikkelder, want je hebt meer adviezen nodig, waar
beleg je dan in bijvoorbeeld. Als het aan de orde komt, dan zal hierover worden
overlegd.
Opmerking: Groen beleggen zou goed kunnen.
Sietze Haringa: Ja, dan is het inderdaad in lijn met onze doelstellingen.
Jan Castelein: Ons eerste doel is in het wad beleggen.
Geen vragen meer
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b. Vaststellen van de exploitatiebegroting 2016
Jaarrekening wordt goedgekeurd. Begroting 2016 vastgesteld.
c. Decharge
Decharge wordt verleend, met dank aan de penningmeester.

7. Meerjarenbeleidsplan en begroting
Arjan Berkhuysen: er zijn vier speerpunten (programma’s) waaraan we nu werken en
op inzetten in de komende jaren. Dat zijn:
 Natte Wad
 Delfstoffen en klimaat
 Werelderfgoed en toerisme
 Goed beheer & goed beleid
Uiteraard betekent dit niet dat we niets doen bij calamiteiten.
Jojanneke Drijver: er liggen een aantal exemplaren van het beleidsplan bij de uitgang
zodat men die nog kan doornemen. Ze zijn niet gedrukt en doorgestuurd omdat er
nog een klap op gegeven moet worden (wat betreft de goedkeuring).
Opmerking: is er voldoende aandacht voor de samenwerking met eilanden en de
eilandbewoners?
Arjan Berkhuysen: ja, we gaan uit van verbinden. Mensen betrekken bij het gebied,
dat is de kern van het verhaal.
Meerjarenbegroting:
Het financiële doel is om meer uit te geven. We willen de fondsenwerving vergroten
en extra loterijgeld binnenhalen. Als er meevallers zijn dan gaan we die uitgeven.
Tegenvallers nemen we mee in de structurele begroting.
In getallen: 13 miljoen inkomsten begroot, 15,5 miljoen uitgeven, dus 2,5 miljoen uit
reserves. Baten moeten nog wat stijgen. De bestedingen gaan iets omhoog. Via
projecten thematisch besteden. Kosten fondsenwerving net boven eigen norm van
20% maar onder externe norm van 25%.
Arjan Berkhuysen neemt het woord en toont een afbeelding op de beamer.
Arjan Berkhuysen: Dit is een plaatje van een kanoet. Hij eet zich vol in Waddenzee
tijdens trek. Als je ver wilt komen, moet je genoeg vet hebben. We hebben grote
ambities dus we moeten wat opspekken, maar gelukkig hebben we al wat vet.
Er zijn 3 projecten waar ik wat over wil vertellen:
-

Start kustherstel Lauwerszee
Gebieden waar zoet en zout in elkaar overgaan zijn de longen van het systeem.
Extra nutriënten zorgen voor meer voedsel. Maar dit moet wel zo kunnen werken,
helaas is dit niet goed gegaan. De longen zijn ‘kapotgemaakt’.
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Als Waddenvereniging willen we daar aan werken. Daar heeft dan ook focus op
gelegen in de afgelopen jaren. Zoals bij de Eemshaven. We hebben alleen nog
wel echt een klapper te maken in het Lauwersmeergebied. Het is een droom om
deze longen te herstellen. Dat is een grote ambitie. In 2019 bestaat de kering in
Lauwersoog 50 jaar en voor die tijd moet er nog veel gedaan worden. Samen met
mensen in het gebied. Daarom wil ik hier het e.e.a. nog even in het midden
houden.
Opmerking: in welke richting moeten we denken?
Arjan Berkhuysen: het is nu een zoetwaterplas, dat maakt het moeilijk om de
doelen te bereiken voor beheerders, dus je wilt een stukje van de natuurlijke
situatie terug.
Opmerking: soortgelijke problemen zijn/ waren er ook in het Deltagebied. Plannen
van de Haringvlietdam. Kunnen we ideeën van daar ook in deze situatie
toepassen?
Arjan Berkhuysen: we werken aan een idee dat nog een stap verder gaat.
Opmerking: veel bezig geweest met sluizen. Staan die nu op kier?
Arjan Berkhuysen: dat klopt, er gaat al wat zout water doorheen. Maar wij willen
meer.
Vraag: is dat genoeg? Er gaat bijna geen zoet water meer naar Lauwermeer
Arjan Berkhuysen: jawel hoor.
-

Werelderfgoed stewards
Arjan Berkhuysen: De Waddenvereniging heeft een lange traditie van het gidsen,
mensen meenemen naar het wad. We doen al jaren excursies (W4, de Wad-ologen, de WEX). We investeren in mensen die ons verhaal kunnen vertellen. Niet
alleen in het vertellen zelf maar ook in HOE vertel je het verhaal. We hebben dit
naar een hoger niveau getild met de werelderfgoedgidsen. Zij krijgen tijdens de
excursies nog meer ruimte en tijd om te vertellen. Dat is een opschaling van de
ervaring. De ambitie is om in 2020 ook 50 wadden-stewards te hebben. Dat zijn
‘toppers’ die in het gebied aanwezig zijn. Die in het gebied wonen en die duidelijk
kunnen maken waarom het Werelderfgoed Waddenzee zo bijzonder is. Ook
benutten we via hen de netwerken die ze reeds hebben en hun business circuits.

-

Verbindende organisatie
Arjan Berkhuysen: We willen verbinden. Door middel van netwerken, platforms en
grote initiatiefnemers. Ook is het onze ambitie om ondernemers te betrekken bij
plannen en projecten. Zoals bijvoorbeeld bij het platform Blije Vis, de actie om
gaswinning aan de orde te stellen. Het insturen van brieven. Maar ook mensen
uitnodigen om mee te denken over hoe we beter kunnen beheren. Dat vergt een
extra investering.
Opmerking: Over Lauwersmeer: politiek moet besluiten, dus je kunt
fractiespecialisten uitnodigen voor excursie, dan kunnen de gidsen het e.e.a.
vertellen over het gebied. De neuzen moeten de juiste kant op.
Arjan Berkhuysen: dat klopt. Dat is hier ook gedaan, vier jaar geleden al op een
boot met Tweede Kamerleden, twee jaar later hadden we ze nodig.
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Opmerking: Je zou ook beleidsambtenaren moet benaderen.
Arjan Berkuysen: Die proberen we nu al te betrekken.
Auke Wouda: met betrekking tot de begroting heb ik twee vragen. In 2016 zijn
geen onvoorziene kosten opgenomen.
Arjan Berkhuysen: klopt, dat kon niet meer mee.
Auke Wouda: En mijn tweede vraag. Wat is het financiële ritme van de
vismigratierivier?
Sietze Haringa: dat is een terechte vraag: het fonds moet weer gevoed worden
met nieuw geld, maar het ritme van opmaken zit erin verwerkt. We hopen een pot
van 5 ton te krijgen in 2019. Dat wordt in de jaren daarna dan weer uitgegeven,
niet meteen maar zal uiteindelijk helemaal op gaan.
Norbert Schlegel: Vismigratierivier is een interessant project, is een extra
inkomen via donateursacties dan mogelijk?
Sietze Haringa: de hele gedachte is dat inhoudelijke mensen gekoppeld worden
aan fondsenwerving, zodat inhoud aan fondsenwerving wordt gekoppeld.
Misschien krijgen we wel minder leden, maar meer andere inkomsten.
Meerjarenbeleidsplan wordt aangenomen. Meerjarenbegroting wordt aangenomen.
Welkom aan erelid Kees Wevers.

8. Vaststellen contributie
Het voorstel is om de contributie gelijk te houden, maar dit voortaan wel jaarlijks te
bekijken. Alleen voor degenen die maandelijks betalen gaat de contributie wel iets
omhoog. Het voorstel wordt aangenomen.
9. Aftreden/ verkiezing / benoeming bestuursleden
Sietze Haringa heeft zijn eerste termijn van 4 jaar erop zitten. De ledenraad geeft een
positief advies over zijn herbenoeming. Hij wordt opnieuw gekozen voor een periode
van 4 jaar.
Jan Drent en Alexander de Roo treden af, na 8 resp. 7 jaar lid te zijn geweest van het
bestuur. Er zijn twee kandidaat-bestuursleden: Eelke Folmer en Kim van Nieuwaal.
Ze stellen zich voor.
Eelke is ecoloog en heeft een aantal jaar onderzoek gedaan naar verschillende
aspecten Waddenzee. Hij houdt van de Waddenzee, zowel esthetisch als vanwege
de fascinerende ecologie. Hij wil graag zijn ervaring en kennis inzetten voor de
Waddenvereniging en zal Jan Drent daar ook wel bij blijven betrekken.
Kim van Nieuwaal staat positief in het leven. Hij werkt voor stichting die kennis over
klimaat bij gebruikers brengt. Zijn proefschrift over de interactie van kokkelvisserij en
gaswinning is te vinden op de website van de Waddenacademie. Hij is vanuit de
ledenraad gevraagd zich beschikbaar te stellen. Rond die tijd was hij bij het afscheid
van Pier Vellinga.
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Marjan Minnertsma deed daar een appèl op wetenschappers, dat die wat meer
geëngageerd moeten zijn. Kim voelde zich daardoor aangesproken. Hij heeft het
meerjarenplan bekeken en hij wil daar graag aan bijdragen.
Wietske Jonker merkt op dat ze het proefschrift van Kim Nieuwaal met rode oortjes
heeft gelezen. De NAM heeft heel handig geopereerd, de kokkelvissers niet. “Hoe
blijf ik als bedrijf bestaan?” is het onderwerp proefschrift.
Vraag: Wat gaan Eelke Folmer en Kim van Nieuwaal doen in het bestuur?
Eelke Folmer: Ik ga het bureau controleren en ondersteunen, met invalshoek vanuit
de wetenschap.
Kim van Nieuwaal zou Alexander de Roo vervangen als voorzitter.
Eelke Folmer en Kim van Nieuwaal worden gekozen als lid resp. voorzitter van het
bestuur.
Menno Sevinga vraagt of de voorzitter niet door het bestuur uit haar midden
benoemd moet worden?
Alexander de Roo licht toe dat de voorzitter volgens de statuten expliciet benoemd
moet worden door de ALV.
Vice-voorzitter Janette Worm spreekt de vertrekkende bestuursleden toe. Twee
waardevolle bestuursleden verlaten ons. Jan heeft de volle termijn afgemaakt,
Alexander net niet, maar hij vond het met 60 jaar genoeg. Beiden waren waardevolle
bestuursleden, Jan als mosselman en Alexander als klimaatman. Zij hebben deze
thema’s over het voetlicht gebracht, en veel inzet gepleegd. De Harlinger Aardewerk
Fabriek is nog bezig met een cadeautje, dat volgende maand, tijdens een
afscheidsdinertje, overhandigd zal worden. Jan en Alexander worden heel erg
bedankt voor hun inzet en ontvangen bloemen en applaus. Ook de nieuwe
bestuursleden ontvangen bloemen.
Jan Drent vertelt dat hij met veel plezier bestuurslid is geweest de afgelopen 8 jaar.
Hij benadrukt dat het belangrijk is je bewust te blijven van de inhoudelijke doelstelling,
en niet te veel af te laten leiden door interne commotie. Er moet wel het een en ander
gebeuren en dat zal ons versterken. Jan heeft een boek meegenomen uit 1907 over
vis en visserij in de Zuiderzee, heel interessant. Hij overhandigt het aan Arjan
Berkhuysen. Er staat o.a. onderzoek in naar beweging van bot. Bot werd gemerkt en
er bleek dat de gemerkte botten heel ver weg teruggevangen werden. Dit lijkt op het
Shark-a-tag onderzoek van nu. Het is mooi dat de Waddenvereniging heeft kunnen
initiëren dat er in ieder geval een klein gaatje komt in Afsluitdijk. Het is mooi dat we
nu bezig gaan met het Lauwersmeer. Ook bij de Eems moeten we blijven inzetten op
verbetering.
Arjan Berkhuysen bedankt Jan voor het boek. Hij laat een staatje zien van de
spiering. Die was toen gemiddeld 51 centimeter. Nu zijn ze 12-13 centimeter in het
IJsselmeer, omdat ze niet meer kunnen profiteren van de voedselrijkdom op het wad
en de koudere temperaturen daar.
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Er wordt dispensatie gevraagd voor aantal ledenraadsleden, zodat ze langer in de
ledenraad mogen zitten dan de termijn van 8 jaar. De vergadering gaat hiermee
akkoord tot de volgende ALV.
10. Voorstel nieuwe verenigingsstructuur
Alexander de Roo licht toe dat het de bedoeling is dat de ledenraad de taken van de
ALV overneemt. Wel komt er nog een jaarlijkse ledendag, maar de formele jaarlijkse
ALV komt te vervallen.
Vraag: Dat is dan in de toekomst?
Alexander de Roo: Er komt inderdaad nog een ALV, waarop dit besloten wordt. We
zijn twee jaar bezig geweest dit voor te bereiden. We hebben het ook met een notaris
en met Vogelbescherming overlegd, waar ze dit al zo hebben doorgevoerd.
Jaap Booij: Er staat nog een fout in de statuten, er staat een keer Vogelbescherming
in plaats van Waddenvereniging.
Voorstel is dat mensen vragen kunnen stellen en opmerkingen maken. Naar
aanleiding hiervan kunnen dan eventueel aanpassingen worden doorgevoerd. Op de
volgende ALV, misschien in najaar, kan hierover besloten worden.
Vraag: is er een bepaald quorum nodig, of een bepaalde meerderheid?
Auke Wouda: Er is geen quorum nodig. Het besluit kan gewoon bij normale
meerderheid genomen worden.
Jojanneke Drijver: Het wordt me niet helemaal duidelijk wat de reden is voor de
voorgestelde wijziging en wat de gekozen oplossing is.
Alexander licht toe dat het de bedoeling is dat er een betere verbinding komt met de
leden, dat zij meer invloed kunnen uitoefenen op besluiten. Dat kan nu niet. Bij het
windstandpunt bijvoorbeeld, wilden we het oude standpunt (van 15 jaar geleden)
moderniseren. Daarvoor zijn 500 leden ondervraagd. Dat is vertaald in een
standpunt. Er is meer interactie nodig tussen wat leden willen en wat er gebeurt door
het bureau.
Auke Wouda: We willen meer doen met leden, maar dat probleem wordt niet opgelost
met dit voorstel. Er moeten andere redenen zijn om dit te doen. Het is prima om de
ledenraad zo te willen hebben. Er zijn goede waarborgen nodig dat het werkt en dat
het slagvaardig werkt. Het voorstel dat nu voorligt geeft twee kapiteins op een schip:
het bestuur en de ledenraad. Het werkt niet als bestuur onder curatele van de
ledenraad staat. De ledenraad vergadert in dit voorstel even vaak als bestuur. Als de
ledenraad de ALV vervangt, moet ze maar 1-2 keer per jaar vergaderen. Laat
mensen die tijd over hebben, vrijwilliger worden. Als het bestuur het niet goed doet,
zorg dan dat je in het bestuur komt.
Tweede punt: naast het bestuur zijn er allerlei subgroepen die zich met inhoudelijke
dingen gaan bemoeien, wie is dan de baas? Bestuur of ledenraad/werkgroepen? Het
bestuur moet zorgen dat het de mogelijkheid heeft om de vereniging te besturen.
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Jan Castelein stelt dat Auke de essentie van de verandering niet begrepen heeft.
Inderdaad zal de ledenraad twee keer per jaar vergaderen in haar controlerende
functie. Ledenraadsleden kunnen daarnaast ook andere taak krijgen binnen de
vereniging, namelijk participeren in bepaalde trajecten. De ledenraad heeft daarin
echter geen verantwoordelijkheden.
Volgens Auke Wouda staat in de voorgestelde statuten dat de ledenraad 6 keer per
jaar vergadert.
Gerard van Vliet: Het is niet de bedoeling dat er commissies ingesteld worden die het
bestuur vleugellam maken. De bedoeling van commissies is dat ledenraadsleden met
medewerkers en wetenschappers een advies aan het bestuur maken. Dat is
belangrijk, want je hoort dingen, je moet leden verbinden en betrekken. Het is
belangrijk om afgewogen te komen tot wat je gaat doen. De ledenraad zit er wat
dichter bij op bepaalde onderwerpen.
Hans Revier geeft aan dat het bestuur en de ledenraad gaat over wat er gekozen
wordt. Medio jaren ‘80 heeft hij 3-4 commissies van vrijwilligers aangestuurd. Daarin
zat veel inhoudelijke expertise. Aansturing door het bestuur was een stuk lastiger.
Effect was een enorme werkdruk bij degenen die er inhoudelijk mee bezig waren. In
de powerpoint-presentatie die bij de stukken zat, worden andere onderwerpen
benoemd dan in het zojuist goedgekeurde meerjarenbeleidsplan. Inhoudelijke
werkgroepen van vrijwilligers/leden kun je gewoon samen gaan organiseren. Daar is
geen statutenwijziging voor nodig. Wel is er een extra fte nodig als je 6 werkgroepen
in wilt stellen.
Gerard van Vliet: De onderwerpen van de werkgroepen waren een voorstel, dat hoeft
niet zo.
Auke Wouda: Dit kan nu ook al. Statutair zouden werkgroepen volgens dit voorstel
naast het bestuur komen te staan. Er moet helderder opgenomen worden door wie
de werkgroepen ingesteld worden. Een werkgroep of commissie is per definitie
adviserend aan degene die hem heeft ingesteld.
Lidewij Kemme: Als we dit nog moeten gaan besluiten in de volgende ALV, zorg dan
dat er kandidaten komen voor de ledenraad.
Sergej Koopmans - Molenveld: We willen vooruitlopend op de veranderingen een
structuur maken waarmee leden zich ook vertegenwoordigd voelen. We proberen dat
voor de volgende ALV rond te hebben. Dan kunnen we hier volgend jaar mee aan de
slag.
Jojanneke Drijver: Ik ben 37 jaar. Ik voel me nog redelijk jong. Toen ik 5 jaar geleden
solliciteerde, vond ik de charme van de Waddenvereniging dat je je als lid
rechtstreeks kon bemoeien met de vereniging via de ALV. Het is jammer dat daar nu
te weinig plek voor is. Daar is verbetering voor mogelijk. Leden voelen zich nu te
weinig actief verbonden. Je hoeft, om dat te verhelpen, niet die kracht dat je
rechtstreeks wat kunt vinden weg te doen. Verbinden staat nu al centraal in het
nieuwe beleidsplan. Daar zie ik meer in dan dat ik straks alleen maar via de
ledenraad invloed kan uitoefenen.
Norbert Schlegel: Wat Jojanneke zegt, daar kan ik me in vinden. De afstand tussen
bestuur en leden wordt groter. Leden worden contributievee. Bij de ANWB kunnen
leden ledenraadsleden kiezen. Het is belangrijk dat leden uit de ledenraad
participeren in werkgroepen en zo discussie kunnen voeren met het bestuur.
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Foppe Huitema: Een extra argument voor deze wijziging is dat meeste andere NGO’s
die net zo groot zijn als de Waddenvereniging, naar deze structuur zijn gegaan.
Marcel Knijff: Ik ben al jaren lid. Sinds vorig jaar ben ik vrijwilliger. Wat was nu het
probleem en hoe wordt dat nu opgelost? Ik heb het gevoel niet dat het beter wordt
met nieuwe structuur. Ik onderken wel dat er dingen anders moeten, als lid heb je niet
het idee dat je invloed hebt.
Alexander de Roo: Nu is het zo dat als de ledenraad een positief advies geeft, er een
2/3 meerderheid nodig is op ALV om daarvan af te wijken. Dat moet een gewone
meerderheid zijn. Leden kunnen nu alleen invloed hebben door hier te komen. Straks
kan dat hopelijk ook via internetfora.
Auke Wouda: er zijn veel dingen onduidelijk. Ik heb een ordevoorstel, namelijk om dit
voorstel in te trekken en een werkgroepje te organiseren met vertegenwoordigers van
ledenraad, bestuur, bureau en leden en dat opnieuw aan het werk te zetten. Wat is
het probleem, zit dat op structuur of cultuur? Kijk er nog eens serieus opnieuw naar.
Auke wil dit groepje graag zijn aantekeningen meegeven: 7 pagina’s onjuistheden.
Voorbeeld: er bestaan straks geen ereleden meer, want dat staat niet in de statuten.
Sergej Koopmans - Molenveld: Jij vindt dat het fouten zijn. Mijn reden om dit zo te
willen is dat je nu alleen iets kunt regelen als er veel vrienden van je bij de ALV zitten.
Het is nu niet mogelijk om je zomaar aan te melden voor de ledenraad. De procedure
is onduidelijk. Ik wil terug naar een Waddenvereniging waar we beschermd zijn tegen
overnames en waar leden kunnen zeggen: ik wil dit anders!
Auke Wouda: Ik ben niet tegen een ledenraad, maar juridisch kan het zo niet.
Gerard van Vliet: Wat er staat, kan juridisch heel goed. Aan ereleden hebben we
inderdaad niet gedacht, sorry daarvoor. Daar moeten we nog aandacht aan
besteden. Belangrijk is dat leden dichter bij de organisatie komen te staan. Dat
kunnen ze dan doen via werkgroepen. Als je het laat zoals het nu is, pas je je niet
aan aan een Waddenvereniging 2.0, waarin veel directere communicatie mogelijk is.
Het is waar dat werkgroepen tijd vergen, dat zou kunnen, maar doordat je elkaar in
die werkgroepen treft, groei je dichter naar elkaar toe. Nu is er nog de situatie dat het
ene orgaan tegenover het andere staat. Auke Wouda heeft zelf in de werkgroep
gezeten voor deze statutenwijziging.
Auke Wouda: Ik zat er niet in, ik was erbij aan het begin.
Jaap Booij: Ik was tegen het instellen van een ledenraad. Daarna heb ik er nooit
meer wat gehoord. Wat heb ik dan aan de ledenraad? Korte lijnen zijn heel
belangrijk.
Alexander de Roo: Het voorstel is om opnieuw te beginnen aan een voorstel voor
statutenwijziging of niet.
Norbert Schlegel: Er is net een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur kan het
voorstel aanpassen. Dan komt de volgende ALV de zaak aan de orde.
Wietske Jonker – Ter Veld: Er zijn verschillende soorten werkgroepen, daar moet
goed onderscheid tussen worden gemaakt. De WEx is iets anders dan als je bezig
bent met extra geluidsoverlast op het wad. We zijn het nu bijvoorbeeld eens dat
gaswinning niet moet. Dan is de werkgroep bijna rustig. Een werkgroep die achter de
computer bezig is met juridische dingen, dat is iets heel anders.
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Hans Revier: We hebben het ook over inhoudelijke werkgroepen. Hoe verbind je de
verschillende soorten werkgroepen aan de vereniging? Ze moeten wel gekoppeld
worden aan het MJBP.
Wietske Jonker. Ja, maar als er iets raars gebeurd, moet je ook de namen hebben
van deskundige leden die je dan kunt raadplegen.
Kim van Nieuwaal: Juist de intentie voor betere verbindingen binnen de vereniging
was voor mij een reden om voorzitter te worden. Kwaadwillenden kunnen altijd kwaad
doen, daar moet je discussie niet op dood laten lopen. Het bestuur wil natuurlijk niet
onder curatele worden gesteld. Ik luister naar de overwegingen, maar we moeten niet
verzanden in de structuur en er ook mee aan het werk kunnen gaan.
Sietze Haringa: Het ordevoorstel van Auke kan niet, want het staat niet op de
agenda. Het voorstel voor de statutenwijziging staat niet op de agenda ter
besluitvorming. We willen alleen graag de mening horen van de aanwezigen.
Auke Wouda: Laat dan iedereen ook meepraten over het voorstel. Leden en bureau
moeten beter betrokken worden.
Alexander de Roo: Het nieuwe bestuur gaat ermee bezig, alle opmerkingen worden
meegenomen.
Hans Revier: Als er dit najaar een extra ALV komt, heb ik voor 25 juli een tekst voor
het WADDENmagazine nodig.
Alexander de Roo: Het ordevoorstel is weg. We gaan alle opmerkingen meenemen,
het bestuur gaat er naar kijken. In september komt er een uitnodiging.
11. Werelderfgoed moet beter – Jouw idee voor de Waddenzee
Ester Kuppen licht de campagne ‘Werelderfgoed moet beter – Jouw idee voor de
Waddenzee’ toe en roept iedereen op deel te nemen en te stemmen. Jojanneke
Drijver geeft aan dat er in het kader van het programma Beter Beheer een speciale
uitgave van het tijdschrift Noorderbreedte is gemaakt, getiteld “Weerbare wadden”.
Dit is bij binnenkomst uitgereikt en wordt breed verstuurd naar mensen die wat te
zeggen hebben over beheer en beleid van de Waddenzee.
12. Rondvraag
Norbert Schlegel: Er werd gezegd dat niet van alle leden e-mailadressen bekend zijn.
Er zou een actie moeten komen om dat op te vragen.
Vraag: Er is een plan voor het mengen van zoet en zout water. De vervuiling van de
Waddenzee is enorm. Wadwachters willen dit schoonmaken. Wordt er iets aan
gedaan?
Arjan Berkhuysen: Het water is wel een stuk schoner geworden. Wat betreft plastic
troep: het is onduidelijk hoe ernstig de toestand is. Hier wordt op diverse manieren
aan gewerkt.
Reactie: Dit werd niet genoemd, vandaar dat ik het aankaart.
Eelke Folmer: Het zoete water komt toch wel de Waddenzee in.
Jan Castelein: Om kwart voor twee willen we beginnen met het excursieprogramma.
Zorg dat je op tijd bent en dat je weet of je zoet, brak of zout bent.
13. Sluiting
13

