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JAARVERSLAG 2020 

BESTUUR 
 

Het Algemeen Bestuur van de SVRR bestond in 2020 uit: 

- Dick Spijker (voorzitter) 

- Erik de Graaf (secretaris) 

- Jan Nijland (penningmeester) 

- 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 slechts eenmaal in ‘t Zielhoes in Noordpolderzijl: 

op 25 januari. Covid-19 zette vanaf maart een rem op alle SVRR-activiteiten. Fysieke 

vergaderingen vonden daarna niet meer plaats. Wel vergaderden we online: op 6 mei, 20 

mei, 8 juni, 4 november en 16 december.  

WERKDAGEN 
 

Als gevolg van de coronapandemie hebben de Vrienden van Rottum voor het eerst sinds 

jaren geen werkdagen georganiseerd. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat achtten het niet 

veilig. Vooral de bootreis naar het eiland leverde problemen op. 

WERKWEKEN 
 

Voor de werkweken gold in 2020 helaas hetzelfde als voor de werkdagen. Als gevolg van de 

corona konden de weken In 2020 niet veilig worden georganiseerd. 



2 

EXCURSIES 
 

In 2020 heeft Staatsbosbeheer geen Expedities naar Rottumeroog georganiseerd. Daardoor 

zijn er ook geen Vrienden als cultuurhistorische gidsen meegeweest om het verhaal van de 

Rottums en het oostelijk Waddengebied te vertellen.  

 

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, 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 2020 zijn er geen 

BAKR-bijeenkomsten geweest. 

 

DONATEURS 
 

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

van 2020 hadden we ruim 400 betalende donateurs. In de loop van het jaar liep dat aantal 

op tot ongeveer 425. Opvallend is dat de onbewoonde eilanden Rottumeroog en 

Rottumerplaat in het coronajaar (nog) meer dan anders tot de verbeelding spraken. Dat 

vertaalde zich ook in nieuwe groei van het aantal donateurs. Ook dit jaar waren er enkele 

opzeggingen, deels door overlijden. 

 

Ereleden 
 

De Vrienden van Rottum hebben vijf ereleden: 

- Hendricus Kooi 
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- Henk Koster 

- Gé Hoekzema 

- Harry Woortman 

- Jaap Nienhuis 

 

DE KAAP 
 

Ons donateursblad De Kaap verscheen in 2020 driemaal, doordat het tweede nummer van 

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

Memoriam voor ons erelid Barend Scholten, die in november 2019 overleed. Verder bevatte 

het januarinummer artikelen voor de containerramp van een jaar eerder, over 

archeologische vondsten op Rottumeroog en over de noordkromp. Verder een tweede deel 

over de mobilisatie van militairen op Rottumeroog in de Eerste Wereldoorlog en enkele 

recensies.  

In juni 2020 had De Kaap een nieuwe voorkant met een foto van Henk Postma. Er stonden 

artikelen over de verbouwing op Rottumerplaat, de excursies naar Rottumeroog, 

windmolenparken aan de horizon en en oude Duitse prentbriefkaarten in het juninummer. 

Ook werd een begin gemaakt met de serie Rottumer Rariteiten, die in december 2020 werd 

voortgezet. Dat decembernummer bevatte verder artikelen over de Rottums tijdens corona, 

over barnsteen of harpuis, over stroomkabels door de Waddenzee en over een detective op 

Rottumeroog. 

 

NIEUWSBRIEF 
In 2020 hebben we voor het eerst een digitale Nieuwsbrief uitgegeven. Doel was om in 

coronatijd een eenvoudiger communicatiemiddel te hebben dan de Kaap. De eerste 

Nieuwsbrief werd erg op prijs gesteld door veel donateurs. 

DONATEURSDAG 
 

Helaas kon in 2020 ook de donateursdag niet doorgaan. Lockdowns stonden de SVRR-

toogdag in de weg. We hopen op een beter 2021, zodat we ons dertigjarig jubileum alsnog 

kunnen vieren. 
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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 somber gevoel terug op het jaar 2020. Het was een jaar van stilstaan. Dat 

gold voor de hele maatschappij en niet alleen voor de Vrienden van Rottum. Onze 

hoofdactiviteiten op de eilanden konden door de corona niet doorgaan. Gelukkig hebben we 

wel van oins laten horen met De Kaap en met een nieuwe digitale Nieuwsbrief. Hopelijk 

normaliseert de situatie snel in 2021. 

 

 

Warffum, 26 augustus 2021 

 

  

 

 


