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naar één van de beide eilanden te 
gaan. Op 22 maart ging een groep-
je van vijf personen naar Rottumer-
oog. Onder goede weersomstan-
digheden hebben ze veel rommel 
opgeruimd. 
De tweede dag was gepland voor 5 
april. Helaas door de smalle ondie-
pe zeegaten tussen de eilanden 
zou het erg lastig en gevaarlijk wor-
den om te varen. Deze situatie was 
ontstaan door de hevige wind, een 
paar dagen te voren. De schipper 
van de Harder besloot daarom om 
niet te varen en de vrijwilligers wer-
den afgebeld. 
 
Ook werden dit jaar drie werkweken 
georganiseerd, twee op Rottumer-
plaat en een op Rottumeroog. 
In week 35 gingen er zes personen 
naar Rottumerplaat voor opruim-
werkzaamheden. Twee weken later 
gingen er vier vrijwilligers naar Rot-
tumeroog. Ook deze groep heeft 
veel werk verricht onder ideale 
weersomstandigheden. 
De derde en laatste groep vertrok 
op 9 oktober, evenals de andere 
groepen, vanuit de Eemshaven 
richting Rottumerplaat. Het meren-
deel van de werkzaamheden be-
stond uit opruimen. Ook deze week 
was het weer goed te noemen. 
Uit de reacties van de vrijwilligers 
bleek dat deze dagen evenals de 
weken als zeer positief worden er-
varen. 
De werkweken stonden onder be-
geleiding van Egbert Bakker. 
De coördinatie van de werkdagen 
en weken was in handen van het 
bestuurslid Wim Bosscher. 
Wim heeft te kennen gegeven om 

eind dit jaar te willen stoppen als 
bestuurslid van de SVRR. 
Reden hiervan is dat het hem alle-
maal te druk wordt in combinatie 
met zijn werk en het vrijwilligers-
werk bij de KNRM. Zijn taak zal 
overgenomen worden door Hendri-
cus Kooi. 

Overleg 
In 2006 zijn er drie vergaderingen 
van de BAKR bijgewoond door Pe-
ter Venema en Dick Spijker. Deze 
vergaderingen handelden voorna-
melijk over de nieuwe Beheersre-
geling (2007-2011). Alle betrokken 
partijen kregen de gelegenheid hun 
zienswijze naar voren te brengen, 
waar de SVRR ruim gebruik van 
heeft gemaakt. Een groot deel van 
de ingebrachte punten is ook geho-
noreerd en in de regeling opgeno-
men. Helaas kon over excursies 
naar Rottumerplaat (nog) geen 
overeenstemming worden bereikt. 
 
Ook was er een gesprek met de 
burgemeester van Eemsmond, mr. 
drs. G. Renkema, over onder ande-
re de toegankelijkheid van Rottu-
merplaat en excursies naar dat ei-
land. 

Allerlei 
Er is dit jaar een nieuwe promotie 
folder gemaakt, omdat de oude niet 
meer up-to-date was. De kosten 
voor deze folder zijn gesponsord 
door Hanzevast BV te Groningen. 
 
Van de Stichting H.A.J. Bekhuis te 
Denekamp mochten we een dona-
tie van € 1000 ontvangen. Waar-
voor onze hartelijke dank. 

 
Het bulletin van de SVRR, De 
Kaap, is ook dit jaar weer twee keer 
verschenen. Een en ander werd 
verzorgd door Dick Spijker. 
 
De financiële situatie van de SVRR 
mag redelijk worden genoemd. 
 
Het aantal betalende donateurs 
was eind dit jaar circa 450. 
 
De SVRR heeft drie ereleden, te 
weten: 
dhr. Jaap Scherpenhuizen 
dhr. Barend Scholten 
dhr. Henk Koster 
 
Het bestuur bestond in 2006 uit de 
personen die onderaan deze 
pagina’s staan afgebeeld. 
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Donaties 2007 
 
In verband met wijzigingen in het 
betalingsverkeer, sturen wij onze 
donateurs met ingang van dit jaar 
geen acceptgirokaarten meer. 
 
Los bijgevoegd bij deze Kaap treft 
u een schrijven aan waarin staat 
vermeld hoe donaties voor 2007 
aan de SVRR kunnen worden 
overgemaakt. 
 

Harry Woortman 
Penningmeester 


