De Waddenvereniging heeft voor ondernemers op en rond de Wadden de
WAD 500 Club opgericht. Doel is: kansen benutten die het Werelderfgoed
Waddenzee biedt voor bedrijven. Een van de deelnemers is Doe eens Wad.
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Ledenraad

De ledenraad van de Waddenvereniging heeft een zware
adviesfunctie. De maximaal 25
leden worden benoemd tijdens de
Algemene Ledenvergadering. Hun
zittingsduur is maximaal
2 keer 4 jaar.
Samenstelling: De samenstelling
van de ledenraad is, op grond
van betrokkenheid en deskundigheid, evenwichtig. De leden
zijn geografisch verspreid over
Nederland.
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De zee daagt je uit

• Bedrijf:
Key-events/Doe eens Wad
• Opgericht: 1999
• Eigenaar: Nienke Dijkstra
• Werknemers: 1
• Locatie:
Lauwersoog
• Website:
www.doeeenswad.nl
www.facebook.com/doeeenswad
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Als kind leerde Nienke Dijkstra (1969) aan
de hand van haar opa het wad kennen. Ze
droomde er van op elk schip te kunnen
varen. En haar droom werd werkelijkheid.
Na het behalen van haar schippersdiploma
stond ze aan het roer van traditionele
zeilschepen en bevoer ze de Waddenzee,
Noordzee en Oostzee. Nu is ze de trotse
schipper-eigenaar van de vissermanschouw De Raaf en is de zee het decor
voor trainingen die zij aan kleine groepen
geeft. ‘Het wad is onvoorspelbaar en
daagt je uit. Op het ene moment vergt zij
het uiterste van de bemanning, dan weer
dwingt ze je juist om rust te nemen. Bijvoorbeeld als je vastloopt tijdens laagwater. Op zee ervaar je dat je onderdeel bent
van een groter geheel, dat je haar niet in
je macht hebt.’ Voor de trainingen gebruikt
Nienke deze kracht van de zee. ‘Op een
mooie manier kleedt de zee je uit, brengt
mensen terug naar de essentie. Aan boord
ontdek je waar je goed in bent en terug
aan wal ga je met een frisse blik weer aan
het werk.’
Naast de trainingen voor bijvoorbeeld
werknemers van de Europese Commissie,

de Provincie Groningen of de Dienst Landelijk Gebied is Nienke in 2012 gestart
met Doe eens Wad. ‘We vielen een keer
droog op het Rif, een zandplaat ten noorden van Engelsmanplaat, en vonden daar
een jerrycan vol chemisch afval. Die hebben we meegenomen en in Lauwersoog
afgegeven. Dat gaf een ongelofelijk goed
gevoel.’ Sindsdien organiseert Nienke
maandelijks tochten naar het Rif om daar
afval te verzamelen onder het motto: Doe
eens Wad. ‘Zo vraag ik aandacht voor de
Plastic Soep in de Waddenzee. Samen
met anderen werk ik aan constructieve
oplossingen voor dit probleem. Tijdens
de Werelderfgoedweken worden deze
tochten in samenwerking met de Waddenvereniging georganiseerd. De deelnemers
zijn enthousiast als ze kapotte visnetten,
plastic zakken of afgedankte jerrycans
verzamelen en in Lauwersoog afgeven.
‘Nooit was opruimen zo leuk’, blikt een van
hen terug. Nienke hoopt dat haar tochten
er aan bijdragen dat we onze relatie met
de zee herstellen. ‘Je kunt zo veel leren
van de zee.’
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De Waddenvereniging stelt zich ten doel het
waddengebied te beschermen en te behouden
voor de generaties na ons. De vereniging doet dit
via politieke lobby, beleidsbeïnvloeding, juridische acties en voorlichting.
Een lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar
(12 maanden). Opzeggingen dienen schriftelijk
te geschieden voor 1 november. De jaarlijkse
contributie bedraagt minimaal 27 euro voor leden
(2,25 euro per maand). Jeugdleden tot en
met 17 jaar betalen minimaal 18 euro per jaar.
Giften en legaten
Velen geven de Waddenvereniging iets extra’s.
Deze giften vormen een onmisbare steun voor
ons werk. Wilt u een gift, periodieke schenking of
erfstelling regelen? Doordat de Waddenvereniging een instelling ‘ten algemene nutte’ is, geeft
dit fiscale voordelen. Indien u meer informatie
wilt, neem dan contact op met de Waddenvereniging.
Het WADDENmagazine wordt
gedrukt op FSC© gecertificeerd
papier. De kunststoﬀolie is 100%
afbreekbaar (biofolie)
en levert na verbranding
geen schadelijke
reststoﬀen op.
Het werk van de
Waddenvereniging wordt
gesteund door de
Nationale Postcode Loterij.

Taken: De ledenraad komt ten
minste tweemaal per jaar bijeen
en krijgt ondersteuning vanuit
het bureau van de vereniging. De
raad adviseert in ieder geval over
de begroting, de jaarrekening,
het jaarverslag en het beleidsplan. Daarnaast adviseert hij
het bestuur en de ALV gevraagd
en ongevraagd over alle andere
zaken.
Structuur: De ledenraad kent
verschillende adviesgroepen
waarin leden van de raad zitting
hebben, zoals:
/²¤ª± ©¤¦¨ ¬¯ «¤«¢ «
geologie
"¬©¬¢¤  «¢ ·¬«£ ¤
,¯¢«¤°±¤  ¢¯¬±¤«¢
fondsenwerving en jaarstukken
 ¬ªª²«¤±¤ ·¤£±¯£ ¤
en jubileum
Dagelijks bestuur:
'« °± © ¤«³¬¬¯·¤±± ¯
(jja.castelein@gmail.com /
026-4742577).
#¬ %²¤± ª
(t.foppehuitema@planet.nl /
06-53427382)
4¤ ±°¨ '¬«¨ ¯Ļ± ¯3 ©
secretaris
(wlterveld@hotmail.com /
0592-541762).
Leden van de ledenraad 20142015: Jan de Boer, Wijtze Boomsma, Maaike van
Boven-Klunne, Hans Domburg,
Peter de Groot, Hans Hiemstra,
Rudy de Hoog, Sergej KoopmansMolenveld, Rosalie Martens,
Gerard van Vliet, Chris Weijer,
Astrid van de Weijenberg.
Meer weten over de ledenraad?
Stuur een e-mail naar een van de
bestuursleden van de ledenraad
of neem telefonisch contact op.

Wensen

Samen met bewoners en gebruikers
de Waddenzee groter, mooier en beter maken.
In het decembernummer meer over deze
verjaardagswens van de Waddenvereniging
en een terugblik op het jubileumsymposium.
www.
wadden
vereniging
.nl

Ga voor nieuws, acties en verenigingszaken naar

www.waddenvereniging.nl
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