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JAARVERSLAG 2021 

BESTUUR 
 

Het Algemeen Bestuur van de SVRR bestond in 2021 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 2021 slechts eenmaal fysiek in ‘t Zielhoes in 

Noordpolderzijl: op 27 augustus. Viermaal vergaderden we online: op 3 maart, 6 mei, 8 juni 

en 11 december.  

 

WERKWEKEN 
 

Na een lange periode van onduidelijkheid vonden er in het najaar van 2021 gelukkig weer 

twee werkweken plaats. Aanvankelijk leek het dat we met minder mensen dan gebruikelijk 

naar Rottumerplaat konden, maar dat werd kort voor aanvang toch weer uitgebreid tot vijf 

donateurs. De eerste werkweek in oktober werd vanuit het bestuur begeleid door Jan 

Nijland, de tweede in november door Albert Buursma. Het waren goede werkweken, hoewel 

een van de twee door slechte weersverwachtingen met een dag ingekort moest worden.   
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WERKDAGEN 
 

Op 1 november vond ook weer een werkdag plaats op Rottumeroog. Onder leiding van Wim 

Dijksterhuis verliep de dag uitstekend. Met zes vrijwilligers werden weer diverse big bags 

met aangespoelde rotzooi gevuld en met de Harder naar de wal gebracht. 

EXCURSIES 
 

In 2021 kon Staatsbosbeheer door de coronamaatregelen pas laat met de Expedities naar 

Rottumeroog starten. Bij diverse expedities was een cultuurhistorische gids van de Vrienden 

van Rottum aanwezig om het verhaal van de Rottums en het oostelijk Waddengebied te 

vertellen.  

Op 5 oktober 2021 vond een speciale excursie plaats ter gelegenheid van het 30-jarig 

bestaan van de Vrienden van Rottum. Donateurs konden hieraan voor een gereduceerde 

prijs deelnemen. Het was een prachtige dag, voor vele deelnemers voor herhaling vatbaar. 

 

EXTERNE CONTACTEN  
 

De samenwerking met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat verloopt prima. We stellen dat 

zeer op prijs, vooral omdat dat in het verleden wel eens 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, de Vereniging van Oevereigenaren en de Waddenvereniging participeren) leidt 

een kwijnend bestaan. In 2021 zijn er geen BAKR-bijeenkomsten geweest. 

 

DONATEURS 
 

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

van 2021 hadden we ongeveer 425 betalende donateurs. In de loop van het jaar liep dat 

aantal fors op tot 486. Veel nieuwe donateurs komen binnen via de nieuwe website. De 
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meeste aanmeldingen leverde een tv-programma over de Rottums van Vroege Vogels op. 

Door de groei verandert ons donateursbestand. De gemiddelde leeftijd daalt, maar ook de 

beweegredenen veranderen naar natuur, klimaat en eilandgevoel. Ook dit jaar waren er 

enkele opzeggingen, deels door overlijden. 

 

PROJECTEN VAN 2021 
 

Project Bomans & Wolkers op Rottumerplaat 

In de eerste helft van 2021 draaiden we mee in de voorbereiding van een expositie over 

Bomans en Wolkers op Rottumerplaat, die vanaf 7 juli te zien was in het Spijslokaal bij het 

Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. Onze voorzitter Dick Spijker opende de 

expositie, die was samengesteld in samenwerking met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. 

Er was tot 1 november veel bezoek in het Spijslokaal. 

 

Nieuwe website 

In februari werd de nieuwe website opgeleverd. De oplevering ging samen met een korte 

cursus, waardoor we de site zelf kunnen bijhouden. De reacties op de nieuwe site zijn 

positief. Het nieuwe adres: www.vriendenvanrottum.nl 

Met grote regelmaat werden nieuwsberichten op de site gepaatst, evenals op de 

Facebookpagina van de Vrienden van Rottum. 

 

Ereleden 
 

De Vrienden van Rottum hebben vijf ereleden: 

- Hendricus Kooi 

- Henk Koster 

- Gé Hoekzema 

- Harry Woortman 

- Jaap Nienhuis 
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Eind december 2021 overleed Jan Klompsma, een van de oprichters van onze stichting. Het 

is ons niet duidelijk waarom hij geen erelid was. We besteedden aandacht aan zijn overlijden 

op onze website. 

DE KAAP 
 

Ons donateursblad De Kaap verscheen in 2021 tweemaal. In het juli-nummer was aandacht 

voor ons door  corona niet-gevierde jubileum. Veel ruimte was er voor het verblijf van 

Godfried Bomans en Jan Wolkers op Rottumerplaat in juli 1971, dus een halve eeuw 

geleden. Verder artikelen over het leven van de vogelwachters op Plaat, vrijwilligers bij 

rampen en een nieuwe aflevering in de serie Rottumer Rariteiten. 

In het decembernummer van 2021 stond artikelen over werkweken en de werkdagen, , over 

de noordkromp over bijna-rampen door foute getijdentabellen. Vooral de tweede Kaap van 

het jaar had een gedaantewisseling. Henk Postma heeft de lay-out overgenomen. De 

reacties op de nieuwe „look“ waren positief.  

 

NIEUWSBRIEF 
In 2021 hebben we één digitale Nieuwsbrief verstuurd over de werkweken, de werkdagen en 

de jubileumexcursie.  

 

DONATEURSDAG 
 

Helaas kon ook in 2021 ook de donateursdag niet doorgaan. We hopen op een beter 2022, 

zodat we ons dertigjarig jubileum alsnog kunnen vieren. 

 

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.  
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TERUGBLIK EN TOEKOMST 
 

2021 was al iets hoopvoller dan het eerste coronajaar. Hopelijk normaliseert de situatie snel 

en definitief in 2022. 

 

Erik de Graaf (secretaris) 

Warffum, 24 januari 2022 

 

  

 

 


