
JAARVERSLAG SVRR 2018

VRIENDEN VAN ROTTUMEROOG EN

ROTTUMERPLAAT

BESTUUR

Na het overlijden van bestuurslid Esther Koops in oktober 2017 bestond het Algemeen 

Bestuur van de SVRR in 2018 uit zes mannen:

- Dick Spijker (voorzitter)

- Erik de Graaf (secretaris)

- Jan Nijland (penningsmeester)

- Albert Buursma

- Wim Dijksterhuis

- Mark Stuijt.

Het Dagelijks Bestuur werd zoals altijd gevormd door de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester. Het bestuur vergaderde in 2018 vijf maal in ‘t Zielhoes in onze thuishaven 

Noordpolderzijl: op 27 januari, op 24 maart, op 6 juli, op 22 september en op 14 december. 

De notulen werden steeds in de volgende vergadering vastgesteld en liggen ter inzage bij de 

secretaris.  

WERKDAGEN

Op vrijdag 5 oktober heeft de jaarlijkse Werkdag op Rottumerplaat plaatsgevonden. De dag 

is in samenwerking met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer georganiseerd door Albert 



Buursma en Wim Dijksterhuis. Er waren vijf donateurs van de SVRR als vrijwilliger mee. Er is 

veel rotzooi opgeruimd en dertien zakken afgevoerd. Ook werd dertig liter olie gevonden.

WERKWEKEN

Er zijn in 2018 onder auspiciën van de SVRR twee werkweken op Rottumerplaat 

georganiseerd. Aan de werkweken nemen altijd zes donateurs van de SVRR deel, begeleid 

door een bestuurslid, een medewerkers van SBB en een medewerker van RWS. Ook is er een

kok mee voor de verzorging van de inwendige mens. Er is in beide weken hard gewerkt. In 

augustus is veel binnen geklust, onder andere aan horren en aan kasten. In september zijn 

de roosters vernieuwd, de deuren en kozijnen geverfd en de goten schoongemaakt. De 

werkweken zijn positief geëvalueerd met SBB, RWS en de Waddenunit. De samenwerking 

verloopt in goede sfeer.  

EXCURSIES

In 2018 heeft de SVRR twaalf keer deelgenomen aan excursie van Staatsbosbeheer naar 

Rottumeroog. Albert Buursma, Wim Dijksterhuis, Erik de Graaf, Jan Nijland en Mark Stuijt 

vertelden de deelnemers aan de SBB-excursies als cultuurhistorische gidsen het verhaal van 

de Rottums en het oostelijk Waddengebied. De excursies bleken goede gelegenheden om 

donateurs voor de SVRR te werven. Er was dit jaar geen excursie voor SVRR-donateurs, zoals 

die in oktober 2016 voor het laatst plaatsvond. We willen weer poberen die excursie in de 

komende jaren weer te organiseren.

EXTERNE CONTACTEN 

De samenwerking met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat verloopt tegenwoordig heel 

prettig. We stellen dat zeer op prijs, vooral omdat dat in het verleden weleens anders is 

geweest. SBB en RWS opereren duidelijk vanuit hun opdracht en doelstellingen op het 

gebied van natuur respectievelijk beheer. De Vrienden van Rottum richten zich vooral op de 

cultuurhistorie van Rottumeroog en Rottumerplaat en  het oostelijk Waddengebied. 



De BAKR (waarin behalve SBB, RWS en SVRR ook de gemeente Eemsmond, de provincie 

Groningen, het Waterschap Noorderzijlvest, de Vereniging van Oevereigenaren en de 

Waddenvereniging participeren) leidt een enigszins kwijnend bestaan. In 2017 leek het 

overlegorgaan zonder vervolgafspraken te zijn gestopt. In juni 2018 was er toch weer overleg

op het hoofdkantoor van RWS in Assen, waar werd besloten dat de BAKR toch 

gecontinueerd werd. Er werd verder onder meer gesproken over een Programma van Eisen 

voor de bebouwing op Rottumeroog en Rottumerplaat. Bovendien werd de 

calamiteitenoefening uit 2017 geëvalueerd. Op 8 oktober 2018 was er een BAKR-

werkbezoek aan Rottumerplaat, waaraan Mark Stuijt deelnam namens de Vrienden van 

Rottum. 

Er is in 2018 gepoogd de contacten met de Waddenvereniging te versterken. Dat heeft geen 

resultaat opgeleverd, voornamelijk door een wisseling van voorzitter bij de 

Waddenvereniging. De pogingen krijgen in 2019 een vervolg. 

DONATEURS

Het aantal donateurs van de Vrienden van Rottum stijgt sinds enkele jaren licht. Aan het 

begin van 2018 hadden we 350 betalende donateurs. In de loop van het jaar liep dat aantal 

op tot een kleine 390. Opvallend is dat de excursies van SBB met onze cultuurhistorische 

begeleiding voor nieuwe groei zorgen. Jaarlijks zijn er ook enkele opzeggingen, deels door 

overlijden. 

Ereleden

In mei 2018 overleed Peter Venema. Hij was in 1991 een van de oprichters van de SVRR, 

jarenlang voorzitter en benoemd tot erelid. Het bestuur plaatste een rouwadvertentie in het 

Dagblad van het Noorden, waarin wij hem als „bruggenbouwer“ roemden in de omslag van 

onze stichting van actiegroep naar partner in het beheer van de Rottums. 

De Vrienden van Rottum hebben negen ereleden:

- Peter Venema (overleden in 2018)



- Hendricus Kooi

- Henk Koster

- Barend Scholten

- Jaap Scherpenhuizen (overleden in 2012)

- Henk Patberg (overleden in 2017)

- Gé Hoekzema

- Harry Woortman

- Jaap Nienhuis

DE KAAP

Ons donateursblad De Kaap verscheen in 2018 tweemaal. In het nummer van maart 2018 

stonden In Memoria voor mede-oprichter en erelid Henk Patberg en voor zittend bestuurslid

Esther Koops, die in de tweede helft van 2017 overleden. Verder verslagen van een 

werkweek in september 2017, een schoonmaakactie in oktober 2017 en van de 

oliebestrijdingsoefening op Schiermonnikoog. Over de historie gingen een recensie van Egge 

Knols boek over de kapen op Rottum en artikelen over de reddingsboot C.A. den Tex en een 

verslag van een stranding op Rottum in 1782. Mark Stuijt interviewde filmmaker Ruber Smit 

over zijn film over het Wad.

Het tweede nummer van De Kaap verscheen in december 2018. Daarin stond een In 

Memoriam voor de in mei 2018 overleden mede-oprichter, oud-voorzitter en erelid Peter 

Venema. Voorts artiekelen over de vaargeul bij Noordpolderzijl, over de geschienis van de 

Rottums en enkele gedachten over Rottumerplaat van donateur Peter Koning, die als 

vrijwilliger deelnam aan een werkweek op Plaat. 

DONATEURSDAG

Op zaterdag 14 april vond de jaarlijkse Donateursdag plaats in ‘t Zielhoes in Noordpolderzijl. 

Er waren vier sprekers: 

- Erik de Graaf over de vraag waarom Ties van Dijk in 1908 niet de vijfde voogd van 

Rottum in de dynastie van de familie Van Dijk werd,



- Michiel Firet over beleid en beheer van het oostelijk Waddengebied,

- Mark Zekhuis over de flora en fauna op Rottumeroog,

- Pieter de Vries over zijn luchtfoto’s van het Waddengebied.

Voorzitter Dick Spijker presenteerde het promotiefilmpje voor de SVRR van Rob de Wind. 

Troubadour Alje van Bolhuis zong tussen de mondelinge bijdragen door over het Wad en het

noordelijk kustgebied.

De donateursdag werd opnieuw zeer goed bezocht. De zaal in ‘t Zielhoes was afgeladen. De 

reacties waren positief, zowel inhoudelijk als qua entertainment.

 

ANBI-STATUS

Het bestuur besloot begin 2018 te onderzoeken of de SVRR een ANBI-status kon verwerven, 

waardoor giften van donateurs en anderen voortaan bij de belating aftrekbaar zijn. Hiervoor 

moesten de statuten worden aangepast. Het doel van de stichting is gewijzigd en 

geactualiseerd: ook de cultuurhistorie en het informeren over de Rottums behoren nu 

statutair tot de doelen van de stichting. Eind 2018 is de ANBI-status officieel aangevraagd. 

TERUGBLIK EN TOEKOMST

We kijken terug op een mooi jaar. Tegelijkertijd weet het bestuur dat we voor belangrijke 

opgaven staan. De ANBI-status krijgt waarschijnlijk in 2019 een vervolg, de website moet 

hoognodig worden aangepakt, De Kaap mag een andere opzet krijgen. Veel plannen, maar 

ook veel werk, dat nu door te weinig mensen wordt verricht. Een belangrijke opdracht is om 

het vele werk met nieuwe handen te verlichten. Ook moet in 2019 worden nagedacht over 

uitbreiding van het bestuur om ook het reguliere werk in de SVRR te verlichten. Verder is het

motto DOORGAAN. De Rottums verdienen het en bovendien is het heel leuk en dankbaar 

werk.

 


