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Jaarverslag 2015 van Stichting De Noordwester.
Het bestuur.
Bestuurssamenstelling per 31 december 2015
Voorzitter:
Dick Visser
Secretaris :
Harry van Keulen
Penningmeester:
Sonja Vrijenhoek
Lid:
Jan Koning jr.
Jan Lever
De directeur, Marc ter Ellen, is aanwezig bij de vergaderingen van het bestuur.:
Personeel.
Personeelsamenstelling per 31 december 2015
Directeur: Marc ter Ellen
Adj. directeur: Dirk Bruin
Administratief/baliemedewerkster: Trudy Vogel-van Breukelen
Administratief/baliemedewerkster: Maaike Visser
Zaterdagkrachten:
Anneke Rollingswier
Willy van der Heide
Per 1 november 2015 heeft Joke Wortel afscheid genomen, na 7,5 jaar hier te hebben gewerkt.
Joke was toe aan iets nieuws en heeft daarom haar contract beëindigd.
En natuurlijk de vrijwilligers
Vrijwilligers.
Wij zijn zeer trots op de grote groep vrijwilligers die Informatiecentrum De Noordwester
ondersteunen in haar activiteiten. Mede dankzij onze vrijwilligers kunnen wij op de huidige wijze De
Noordwester draaiende houden. Ook dit jaar hebben we er weer een aantal nieuwe vrijwilligers bij
gekregen. Wel moeten we blijven zoeken naar nieuwe vrijwilligers want zonder de inzet van
vrijwilligers kunnen wij De Noordwester niet draaiende houden op de manier die we graag willen. Om
de vrijwilligers niet te zwaar te belasten is een grote groep noodzakelijk.
Vanwege gezondheids redenen heeft één vrijwilligster haar werkzaamheden ook dit jaar nog niet
kunnen hervatten voor Informatiecentrum De Noordwester.
Bij de vrijwilligers horen ook de bestuursleden. De samenstelling van het bestuur is in 2015 gelijk
gebleven. Het bestuur is in 2015 9 keer bij elkaar gekomen. Daarnaast hebben enkele leden van het
bestuur nog diverse overleggen met verschillende partijen bijgewoond.

Inleiding.
Eindelijk konden we eens het jaar beginnen zonder grote verbouwingen of klussen in de
Noordwester. Dat betekende ook dat we op één week na meteen in januari weer open konden voor
het publiek.
We hebben gemerkt dat de bezoeker het wel waardeert als i de rustige wintermaanden wij toch
geopend zijn. Zeker omdat er in deze periode veel gesloten is op Vlieland.
Het gebouw.
Voor het onderhoud van het gebouw zijn we nu weer direct aangewezen op de gemeente Vlieland.
Eerder viel dit onder de verantwoording van Woon Friesland. Wij hebben hier altijd zeer goede
ervaringen mee gehad. Voor ons was de verandering dan ook niet nodig geweest.
In de loop van dit jaar is de mechanische afzuiging in het gebouw geplaatst en aangesloten. Echter
maar twee units terwijl er afgesproken was om drie units te plaatsen gezien de hoeveelheid vocht in
het pand.
Nu zit er één unit bij de toiletten en de keuken en één unit bij het aquarium. Het werkt wel maar is
naar ons idee niet voldoende.
De andere afgesproken werkzaamheden (aanrechtblad en nieuwe deur laarzenhok) zijn nog niet
gerealiseerd.
Ook dit jaar hebben we weer enkele lekkages gehad. De hemelwaterafvoer en de goten in zijn
algemeenheid blijven een probleem.
Bezoekersaantallen.
Vanwege het eerder genoemde mooi weer is het bezoekersaantal ook dit jaar achter gebleven bij
onze verwachtingen. Wel zat er weer een duidelijke verbetering in ten opzichte van 2014
Het uiteindelijk bezoekersaantal voor 2015 is uitgekomen op 11713
De grootste dip zat toch weer in de zomermaanden, wederom geen regendagen in juli en augustus.
Dit drukt het aantal bezoekers dan ook flink naar beneden. Het mooie weer blijft zeer nadelig.
Voor een overzicht van de bezoekersaantallen zie Bijlage 1
Excursies.
Aantallen
Wat de excursies betreft hebben we een flinke achteruitgang gehad in zowel het aantal excursies
alsook wat betreft het aantal deelnemers. Er waren 30 excursies minder dan in 2014 en 778
deelnemers minder. Met name bij de particuliere inschrijfexcursies en de groepen is het aantal flink
terug gelopen. Bij de schoolgroepen hadden een kleine toename van 3 excursies.
Negatief opvallend is de afname van het aantal particuliere excursies. In aantal van 171 naar 137 en
wat betreft deelnemers van 2218 naar 1370.
Eén van de oorzaken hiervoor is dat er in de maanden juli en augustus steeds meer aanbod van
activiteiten op Vlieland is gekomen. Met name ook van mensen van de wal die in juli en augustus even
de krenten uit de pap komen pikken. Het aanbod is enorm gegroeid en de euro kan maar één keer
uitgegeven worden.
Schoolgroepen.
Ondanks dat er dit jaar dus een lichte stijging van het aantal schoolexcursies is geweest van 59 naar
62, was het aantal deelnemende kinderen een stuk minder van 1438 naar 1307 deelnemers. Het
ontbreken van voldoende/geschikte groepsaccommodaties op Vlieland lijkt een steeds groter
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probleem te worden. Wij hebben ook in 2015 veel meer aanvragen gehad van scholen voor
accommodatie. De belangstelling om naar Vlieland te komen is nog steeds groeiende bij scholen. Maar
omdat ze op Vlieland geen geschikte accommodatie kunnen vinden gaan ze naar andere eilanden. Dit
is erg jammer want de leerlingen van deze scholen zijn potentiële bezoekers van Vlieland voor de
toekomst. De scholen zijn op zoek naar vaste accommodatie en niet naar kampeer accommodatie
Voor een compleet overzicht van alle excursies zie Bijlage 2.
Exposities.
We hadden in 2015 meerdere exposities.
Schatten van de Noordzee: Met veel wetenswaardigheden over het leven in de Noordzee. Hierbij
konden de kinderen zelf een bijdrage leveren door allerlei vondsten van dieren en of planten op het
strand in te leveren. Deze vondsten weerden dan met hun naam en een beschrijving van de vondst in
de diverse vitrines gelegd.
In mei hadden we de opening van twee nieuwe exposities: Vlieland in de oorlogsjaren en dichter bij
insecten. In augustus hebben we nog een expositie gehad van de zandschilder Ben Relker. Deze
kunstenaar heeft zijn zandverzameling en zijn schilderijen aan de Noordwester geschonken. Ben
Relker is zelf nog met zijn dochter en klein dochter op Vlieland geweest om deze expositie te kunnen
bewonderen.

Stichting Doe een wens.
Ook in 2015 zijn wij benaderd om medewerking te verlenen om mensen een dag naar Vlieland te laten
gaan. Wij worden regelmatig benaderd door de stichting “Doe een wens” om een dag te organiseren
op Vlieland. Net als in het verleden kan zo'n dag alleen slagen als er meerdere ondernemers hieraan
hun medewerking willen verlenen. Ook dit jaar hebben we een aantrekkelijk programma in elkaar
kunnen zetten. De waardering van de betrokken personen, voor wie je het programma maakt, is zeer
groot en je ziet dat de mensen in een zware en moeilijke periode van hun leven toch nog een
geweldige ervaring hebben.
Deze dagen zijn natuurlijk ook een enorme Vlieland promotie. Deze mensen die Vlieland bezocht
hebben komen thuis met een erg enthousiast verhaal over ons eiland.
De zeestraat.
De aanvoer van nieuwe levende vis is en blijft een groot probleem. We hebben nog steeds geen
nieuwe vergunning voor het plaatsen van een fuik. Dit is voor ons erg jammer want juist met de fuik
vingen we kleine visjes voor ons aquarium.
We hebben via een vriend van De Noordwester ook dit jaar weer levende vis gekregen via een visser
uit Den Helder.
Er zijn problemen met de afvoer van het zeeaquarium. Bij de aanleg van het zeeaquarium hebben wij
al verteld dat wij de afvoer leidingen erg klein vonden. Maar de geleerden waren het absoluut niet
met ons eens. Zij hadden ervaring genoeg en nooit problemen ondervonden. Maar wij hebben die
problemen nu wel. Het is door de te kleine leidingen erg lastig om het probleem op te lossen ook
omdat een gedeelte van de leidingen in de betonvloer loopt.
Ook in 2014 hebben we weer een grote hoeveelheid visvoer gesponsord gekregen door Lenger
Seafood uit Harlingen. Dit lag niet aan Lenger Seafoods maar aan de vangst beperking die door het
ministerie was opgelegd waardoor de vis die wij normaal krijgen niet gevangen mocht worden. Wij
hopen dat Lenger Seafood ons ook in 2015 weer wil sponsoren met visvoer.
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Stelling 12H.
In februari hebben we een gesprek gehad met het Waddenfonds, de provincie Friesland, de
gemeente Vlieland en Stichting Waddencentra over de mogelijkheid om uitstel te krijgen om het
plan te realiseren. 1 september 2015 was namelijk de einddatum van het project Wadden in de oorlog
waar Stelling 12H ook een onderdeel van is. Na dat we begin 2015 een flinke financiële donatie
hebben ontvangen van een particulier heeft ook de gemeente Vlieland ingestemd met de toegezegde
subsidie voor het project. Na overleg met het Waddenfonds, de provincie Fryslân en de gemeente
Vlieland hebben we uitstel gekregen tot 1 januari 2018 voor het realiseren van het project Stelling
12H. In oktober zijn de besprekingen gestart met Staatsbosbeheer voor het erfpachtcontract. Dit
zal begin 2016 worden afgerond zodat dan ook echt een start gemaakt kan worden.
Stichting Waddencentra.
Waddenzeeschool
Dit is het laatste jaar van het project Waddenzeeschool. De ontwikkeling van de lessen voor alle
leergroepen is zo goed als afgerond. In oktober hebben wij hier op Vlieland ook weer een aantal
scholingsdagen voor docenten georganiseerd. We hebben een tweedaagse op Texel gehad met een
aantal medewerkers van de waddencentra waarbij we de lespakketten voor de verschillende
schoolgroepen hebben besproken, uitgewerkt en getest. De definitieve versies, kunnen nu worden
afgewerkt en dan in de Waddenzeeschool worden opgenomen. We hebben bij het waddenfonds en de
verschillende provincies uitstel aangevraagd tot 1 september 2015. Zodat we de laatste aanpassingen
en verbeteringen op een goede manier kunnen inpassen in de totale Waddenzeeschool. We hebben
nog geen definitief bericht ontvangen maar mondeling is toegezegd dat het uitstel wel goedgekeurd
zou worden. 1 september 2015 moet het project Waddenzeeschool dan geheel klaar zijn en worden
afgerond.
Waddenwerelderfgoed IWSS
Wij hebben als Stichting Waddencentra en als De Noordwester ook dit jaar weer deelgenomen aan
de jaarlijkse bijeenkomst met de Waddenzee werelderfgoed centra's van Denemarken, Duitsland en
Nederland in het Waddengebied. Deze tweedaagse International Wadden Sea School (IWSS)
bijeenkomst was dit jaar op het Duitse Waddeneiland Sylt. Volgend jaar zal deze bijeenkomst in
Nederland op Vlieland worden gehouden en door De Noordwester worden georganiseerd. Dit zijn erg
leerzame dagen waar veel uitwisseling plaats vindt tussen de verschillende medewerkers van de
bezoekerscentra in de drie landen die allemaal werkzaam zijn in het zelfde werkgebied. De
Noordwester heeft ook nog meegewerkt aan de aanpassing van een Duits lessenplan voor het
basisonderwijs naar het Nederlandse onderwijs model.
Er zijn behoorlijk wat uren in de samenwerking met de waddencentra gaan zitten. In het bijzonder
de Waddenzeeschool en de internationale contacten vragen veel tijd. Het zijn echter wel uren
waarvoor we een hele goede financiële uurvergoeding krijgen. Waardoor we als Stichting De
Noordwester een mogelijkheid hebben om extra inkomsten te genereren. Het vraagt wel extra inzet
van het personeel omdat deze bijeenkomsten vaak meerdere aaneengesloten dagen betreffen. Dit is
ook het laatste jaar dat we extra inkomsten uit dit project krijgen.
Wadden film
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We hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de voorbereiding van een educatieprogramma dat
gecombineerd moet gaan worden met de Waddenwildernis film die gemaakt gaat worden door Rubene
Smit. Bekend van de bekende Nederlandse natuurfilm De Nieuwe Wildernis. Het educatie
programma is het resultaat van een inspanning van een coalitie van zowel regionale als landelijke
media- en educatieve partijen om een stevige impuls te geven aan waddeneducatie in de hele
onderwijsketen in Nederland. Het programma is onderdeel van een groter geheel, waarbij de
voorgenomen bioscoopfilm en televisieserie van regisseur Ruben Smit in 2018 grote aanjagers zijn.
Het is de bedoeling dat er in 2015 een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds wordt gedaan.
Ambassadeurs van de Waddenzee
Voor het project ambassadeurs van de Waddenzee hebben het programma voor de jachthavens
ontwikkeld en getest op Texel. Na deze test zijn we tot de conclusie gekomen dat er nog wat zaken
bijgesteld moeten worden om het programma volgend jaar in alle wadden jachthavens aan te kunnen
bieden. Deze aanpassingen gaan we in het komende voorjaar uitwerken en invoegen in het programma.
Volgend jaar zal er in mei of juni een scholingsdag voor de gidsen gegeven worden op Texel. Hierna
kunnen we het programma dan op alle eilanden aan gaan bieden.
Bezuinigingen.
De 10% bezuiniging van de gemeente Vlieland op de subsidie begint nu echt merkbaar te worden en
ook schade aan te richten. Waar we vorig jaar al sterk op de uitgaven hadden gelet en grote
investeringen vooruit hadden geschoven hebben we dat dit jaar door gezet. Maar ondanks deze
zuinige opstelling en de extra inkomsten uit de Waddenzeeschool hebben we toch een negatief
resultaat gehaald.
Vorig jaar heeft het bestuur besloten om een aantal uren extra personeel aan te stellen omdat het
zo niet langer ging. Dit resulteert natuurlijk in een hogere post loonkosten. Bij het bespreken van de
vorige jaarrekening en het presenteren van de begroting 2016 hebben we dit aangegeven bij de
gemeente en ook om aanvullende subsidie gevraagd, dit is echter wederom afgewezen. Het resultaat
is ook in de jaarrekening te zien. Dit was ook het laatste jaar dat we inkomsten uit het project
Waddenzee school hebben ontvangen. Dat zijn de afgelopen jaren toch flinke bedragen geweest.
Beleidsplan 2014-2018.
Er zijn diverse gesprekken geweest met de gemeente Vlieland over het beleidsplan 2014 -2018. De
gemeente wil participeren bij het realiseren van dit beleidsplan. Ook Staatsbosbeheer heeft
aangegeven mee te willen denken in dit proces.
Het project heeft een naam gekregen; “De nieuwe Noordwester.”
Er is een project groep samengesteld die onder leiding van Enith Scholtens gestart is.
In de project groep hebben de gemeente Vlieland, De Noordwester en Staatsbosbeheer zitting.
De projectgroep is begonnen met het inventariseren van de wensen. Hiervoor zijn gesprekken
gevoerd met de direct betrokkenen en is een publieksonderzoek gehouden onder de bezoekers van
Vlieland.
Er ligt een pakket van eisen voor De nieuwe Noordwester. Nu moet gekeken worden waar dit te
realiseren is. De huidige locatie heeft te veel beperkingen om de plannen te kunnen uitvoeren.
Hier zal begin 2016 mee verder gegaan worden.
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Tot slot.
Het was een jaar voor Stichting De Noordwester met veel uitdagingen. Er was een positieve
ontwikkeling wat betreft de bezoekersaantallen.
Ook voor het komende jaar zal er weer veel gevraagd worden van iedereen die direct bij De
Noordwester betrokken is om te zorgen dat alle plannen gerealiseerd kunnen worden.
De plannen voor Stelling 12H moeten het komend jaar starten met de daadwerkelijke uitvoering. Dit
zal ook een extra inspanning vragen van iedereen.
Maar het team van De Noordwester is een positief ingesteld team. Dat ook het komend jaar met
even veel enthousiasme alles aan zal pakken wat we tegen zullen komen. Zodat we net als de
afgelopen 28 jaren er uiteindelijk weer een goed jaar van kunnen maken.
Ik wil afsluiten met het bedanken van de vrijwilligers, het personeel en het bestuur voor hun inzet in
het afgelopen jaar. Samen hebben wij voor Stichting De Noordwester uiteindelijk ook dit jaar weer
goed afgesloten. Alleen samen met al deze mensen kunnen wij ook in de toekomst Stichting De
Noordwester draaiende houden.
Vlieland, 28 januari 2016.
Marc ter Ellen
Directeur
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Bijlagen.
Bijlage 1
Bezoekersaantallen 2015
Okt

Nov

1e
2e
Dec Totaal Halfjaar Halfjaar

978 1866 2942
678 1716 2778

622 811
519 1068

368
341

505
456

11713
9960

4599
3082

7114
6878

2013
2012

0 241 580 403 1501 1157 1875 2133
0 172 775 1128 1778 1118 1601 2620

862 848
956 1029

216
0

510 10326
692 11869

3882
4971

6444
6898

2011

0 518 613

770 1323

327

742 15498

5036

10462

Jaar Jan Feb Mrt

Apr

Mei

2015 123 240 792 1001 1465
2014
0
0 236 553 1615

Jun

Jul

Aug

818 1492 1595 2897 4403

Sep

Jaar Mensen voor informatie vragen aan de balie (betalen niet en gaan niet het centrum in) 2010
2015 26499
2014 22904
2013 23179
2012 25704
2011 34891
Bijlage 2
Excursieaantallen 2015
Overzicht excursies totaal 2015
Jaar

2015
2014
2013
2012
2011

Totaal excursies

Deelnemers

Groepen

Deelnemers Scholen

Deelnemers Particulier

Deelnemers

224
258
260
207
219

3372
4150
4223
3793
3899

19
28
43
35
32

301
494
789
614
654

1307
1438
1428
1909
1535

1370
2218
2006
1270
1632

62
59
62
75
60

137
171
149
97
123

Overzicht excursies Staatsbosbeheer 2015
Jaar

Totaal excursies

Deelnemers

Groepen Deelnemers Scholen

Deelnemers Particulier Deelnemers

2015
2014
2013
2012
2011

52
58
59
65
72

722
798
991
1025
1183

3
8
7
10
9

300
204
499
499
502

34
111
90
164
202

14
10
16
16
25

35
40
38
39
38

388
483
522
476
471

Overzicht excursies Informatiecentrum De Noordwester 2015
Jaar

Totaal excursies

Deelnemers

Groepen Deelnemers Scholen

Deelnemers Particulier Deelnemers

2015

172

2650

16

267

48

1007

102

1282

2014

200

3352

20

383

49

1234

131

1735

2013

201

3232

36

699

48

1049

111

1484

2012

142

2768

25

450

59

1503

58

815

2011

147

2716

23

452

35

1033

85

1161
9

Bijlage 3
Enkele reacties uit ons gastenboek
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