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JAARVERSLAG SVRR 2019 

BESTUUR 
 

Het Algemeen Bestuur van de SVRR bestond in 2019 uit: 

- Dick Spijker (voorzitter) 

- Erik de Graaf (secretaris) 

- Jan Nijland (penningsmeester) 

- Albert Buursma 

- Wim Dijksterhuis 

- Mark Stuijt. 

Het Dagelijks Bestuur werd gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2019 vier maal in ‘t Zielhoes in Noordpolderzijl: op 9 

februari, op 6 april, op 13 juli en op 26 september. Op zaterdag 16 november hadden we een 

Heidag in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in de Lauwersmeer. De notulen van 

de vergaderingen en de heidag werden steeds in de volgende vergadering vastgesteld en 

liggen ter inzage bij de secretaris. 

 

WERKDAGEN 
 

Op vrijdag 28 augustus heeft de jaarlijkse Werkdag op Rottumeroog 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 er zijn veel zakken afgevoerd. De gevolgen van de containerramp 

waren nog goed zichtbaar. We stelden wel vast dat we beter werkdagen in het voor- en 

najaar kunnen organiseren. Voor de zomer om het eiland voor het broedseizoen schoon te 

maken en na de zomer om tijdens de najaarsstormen aangespoelde rotzooi op te ruimen.   



2 

 

WERKWEKEN 
 

In januari 2019 was de containerramp. De Vrienden kwamen snel in actie. Nog geen week 

later voeren vrijwilligers van de Vrienden met vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en 

Rijkswaterstaat naar Rottumerplaat om de eerste rotzooi op te ruimen. Dat leverde ons een 

goede pers op. 

Er zijn in 2019 onder auspiciën van de SVRR twee reguliere werkweken op Rottumerplaat 

georganiseerd, in augustus en september. Aan de werkweken nemen altijd zes donateurs 

van de SVRR deel, begeleid door een bestuurslid en een medewerker van SBB. Ook is er een 

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

Naast de onderhoudswerkzaamheden is er ook veel aangespoelde rotzooi opgeruimd. De 

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

verloopt in goede sfeer. 

 

EXCURSIES 
 

In 2019 heeft de SVRR tien maal deelgenomen aan excursies van Staatsbosbeheer naar 

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

cultuurhistorie van Rottumeroog, 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 2019 was er een 

bijeenkomst op Rottumerplaat, waarbij Jan Nijland namens de Vrienden aanwezig was. 

 

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. In 2019 groeide het aantal donateurs tot boven de 400. 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 2019 overleed Barend Scholten. Hij was in 1991 een van de oprichters van de SVRR, 

jarenlang bestuurslid en was levenslang erelid van de Vrienden. Het bestuur plaatste een 

rouwadvertentie in het Dagblad van het Noorden en publiceerde een In Memoriam in De 

Kaap. 

 

De Vrienden van Rottum hebben vijf ereleden: 

- Hendricus Kooi 

- Henk Koster 

- Gé Hoekzema 

- Harry Woortman 

- Jaap Nienhuis 

 

DE KAAP 
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Ons donateursblad De Kaap verscheen in 2019 eenmaal, doordat het tweede nummer 

verlaat in januari 2020 verscheen. In het nummer van juni 2019 stond een ‘In Memoriam‘ 

voor schipper Louis de Jonge, die ons jarenlang met de ‘Noordster‘ of de ‘Boschwad‘ naar de 

eilanden bracht. Louis overleed in januari 2019. In hetzelfde nummer stond een recensie van 

het boek Louis de Jonge, … nu zoetjesaan maar eens bijsturen, dat in mei 2019 door Yvonne 

Nylunsing was gepubliceerd. Ook was er een ‘In Memoriam‘ te lezen van Bert Corté, „hét 

gezicht van Staatsbosbeheer op de Rottums“, die in april 2019 overleed. Aan het overlijden 

van Barend Scholten werd in het januarinummer van 2020 aandacht besteed.  

Verder bevatte De Kaap van juni 2019 artikelen over ondermeer het vrijwilligerswerk, de 

Donateursdag van mei, de containerramp en enkele verwijzingen naar nieuwe boeken. 

 

DONATEURSDAG 
 

Op zaterdag 11 mei vond de jaarlijkse Donateursdag plaats in ‘t Zielhoes in Noordpolderzijl. 

De opkomst was weer uitstekend. We hadden een mooi programma, dat thematisch in het 

teken stond van de containerramp van januari 2019: 

- opening door de voorzitter Dick Spijker  

- Henk Middendorp (Rijkswaterstaat) en Jaap Kloosterhuis (Staatsbosbeheer) over de 

containerramp in het Waddengebied, met specifieke aandacht voor de 

opruimwerkzaamheden op de Rottums met lichtbeelden. 

- muziek Harrie Niehof 

- Nienke Dijkstra over het initiatief ‘Doe eens Wad’, opruimzeiltochten op het Wad bij 

het Rif 

- lunch 

- foto’s opruimactie door Els Knol-Licht 

- filmmateriaal Ruben Smit over Rottum van de film Overleven op het Wad 

  - begin kweldertocht o.l.v. Wim Dijksterhuis (en Jaap Kloosterhuis) 

 

De reacties na afloop waren goed. De thematische opbouw van de dag beviel uitstekend. De 

muziek van Harrie Niehof was weer prima, de sprekers eveneens. De dag werkte ook 

verbroederend voor SBB, RWS en SVRR.  
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ANBI-STATUS 
 

Het bestuur besloot in 2018 een ANBI-status aan te vragen, waardoor giften van donateurs 

en anderen voortaan bij de belasting aftrekbaar zijn. In 2019 is de ANBI-status toegekend.  

 

TERUGBLIK EN TOEKOMST 
 

We kijken met een dubbel gevoel terug op het jaar 2019. Het jaar werd bepaald door de 

containerramp van 4 januari 2019, die veel gevolgen had voor onze Stichting. Het jaar begon 

daardoor hektisch, omdat we ook nauw betrokken waren bij opruimacties op de eilanden.  

Onze normale werkzaamheden verliepen uitstekend, waarvan in dit jaarverslag gewag werd 

gedaan. Sommige zaken bleven helaas liggen. De nieuwe website is nog steeds niet in de 

lucht. De veranderingen bij De Kaap lopen wel goed. Het eerste reguliere nummer van 2020 

zal een ander aanzicht hebben. We hebben nog steeds veel plannen. En veel werk, maar leuk 

werk. 

 

 

Warffum, 15 mei 2020 

 

  

 

 


