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Inleiding 
In augustus 2012 werd het idee geboren om mensen die leven met kanker mee te 
laten varen met mensen die een schip hebben. Op 22 september werd de Stichting 
opgericht en in april 2013 werden de eerste vaartochten georganiseerd. 
Het was een koude start en daardoor zijn vele vaartochten niet doorgegaan. Ook 
melde men zich af door teruglopende gezondheid. De vele positieve belevenissen en 
reacties maken het evenwel meer dan de moeite waard en kijken we terug op een 
heel mooi jaar. 
Dank aan alle vrijwilligers en anderen die het NKN op de kaart hebben gezet en 

hebben laten worden tot een mooie organisatie, “Varen voor elkaar”. 
 
Namens het bestuur, Lieke Idsinga en Robert Rust 

 

Doelstelling 
Het NKN heeft zich zelf doelen gesteld zowel in aantal deelnemers, omvang van de 
organisatie,  publiciteit en financiële doelen. 
Met de weinige ervaring die we hadden, hebben we voorzichtig enkele NKN-
PrivéVaartochten georganiseerd. Deze waren veelal in de regio zodat we er zelf bij 
konden zijn. Ook waren er nog maar een klein aantal NKN-Haventeams, waardoor 
niet alle support en financiering van o.a. de picknickmand lokaal georganiseerd 
konden worden. 
Mede door het idee om het NKN-Seizoen officieel te openen en meerdere NKN-
ZomerVaardagen te organiseren, hebben circa driehonderd patiënten en 
gezinsleden een “uitwaai dag” aangeboden gekregen. 
Gemeten in kwantiteit is dit een prachtig aantal mensen. Ook in emotionele zin heeft 
het NKN zowel, patiënten, gezin- en familieleden als schippers en andere vrijwilligers 
prachtige belevenissen gegeven. We zijn zeer content met het realiseren van de 
doelen en de wijze waarop hiervan genoten wordt. 

   
 



 
 

 

 

Publiciteit 
Het NKN heeft de prioriteit in het verkrijgen van publiciteit gericht op de watersport, 
m.n. om bekend te raken bij schippers, havenmeesters, watersportverenigingen en 
andere watersporters die een bijdrage kunnen leveren. In meerdere magazines en 
op websites zijn redactionele artikelen geplaatst. 
Enigszins tegenvallend was het dat het NKN geen ruimte geboden kreeg op de 
HISWA in de RAI in Amsterdam; dit werd meer dan goed gemaakt door de HISWA 
te Water waar het NKN een mooie stand aangeboden heeft gekregen. 
Het NKN heeft met een redactioneel artikel gestaan in: 

 Zilt 

 Vaarkrant; meerdere keren 

 Zeilen 

 Godevaert 
 

           
 
Bij de publiciteit naar de deelnemers heeft het NKN zich vooral gericht op contacten 
met Inloophuizen, ziekenhuizen en patiëntenverenigingen. Deze contacten zijn 
vooral “verkennend” geweest en zijn langzaam uitgegroeid tot meer structurele 
samenwerkingen. Er zijn diverse publicaties op websites geweest. 
 
Ook enkele dagbladen hebben bericht over het NKN. Dit waren vooral regionale 
bladen zoals in Huizen, Bruinisse, Urk, ‘s-Hertogenbosch en meer. 
 

 

Financiën 
Het NKN is opgericht als een vrijwilligersorganisatie en de meeste werkzaamheden, 
diensten en andere aanbieding zijn zonder kosten verzorgd. Toch kost het 
organiseren, m.n. qua kantoor en publiciteit en  het cateren en faciliteren van de 
vaartochten geld.  
 



           
Voor een deel is dit door beide initiatiefnemers van het NKN bekostigd, 
respectievelijk voor geschoten. Een ander deel is van enkele donateurs en sponsors 
gekomen. 

 
 

Sponsors 
Het werd het NKN al spoedig duidelijk dat donateurs en sponsors niet in rijen voor de 
deur stonden. Met alle positieve reacties keek men duidelijk de “kat uit de boom” en 
namen een afwachtende houding aan. Helaas kon het NKN de gemeente Huizen 
niet overtuigen en betrokken maken. 
De middenstand in Huizen e.o., Urk en Lelystad hebben wel bijgedragen in het 
bekostigen van de picknickmanden. M.n. de supermarkten AH en Boni hebben 
wezenlijk bijgedragen. Een bijzondere stimulans ontvingen wij van de Rabobank 
Coöperatieffonds Noord Gooiland. 
Enkele donateurs, veelal uit de vriendenkring, hebben het NKN gesteund. 
Ook enkele ondernemers die bekend zijn vanuit andere samenwerkingen hebben 
bijgedragen. Plezierig was de eerste sponsor vanuit de watersport, De Thuishavens. 
 

Vrienden en donateurs 
Het NKN kreeg zeer veel lovende reacties van de deelnemers, zorgverleners, 
watersportbedrijven, etc. maar helaas hebben we slechts enkele vrienden/ donateurs 
mogen begroeten. De deelnemers en de inloophuizen hebben kleine budgetten en 
kunnen niet bijdragen. Naar de deelnemers gekeken is dit conform het uitgangspunt 
van het NKN, t.w. dat de deelnemers een kosteloze vaardag aangeboden krijgen. 
 

Organisatie NKN 
Het NKN heeft de beide initiatiefnemers als bestuursleden. Een aantal bevriende 
watersporters hebben zich aangesloten, evenals verpleegkundigen en een arts. 

De vrijwilligers vormen het NKN-ServiceTeam die zorgen dat de NKN-
ZomerVaardagen een gastvrije en goed georganiseerde belevenissen worden.  
 
 
 



             
In meerdere steden zijn NKN-Havensteden in wording. Niet, zoals gedacht, dat deze 
in korte tijd geheel zijn zoals ze zouden moeten zijn. Het succes valt of staat bij een 
enthousiaste en deskundige NKN-Contactpersoon en de interesse en betrokkenheid 
vanuit de havens en watersportverenigingen. De NKN-Haventeams hebben 
onderling dan ook verschillen in ontwikkeling. 

Bijzonder is het Haventeam op Urk dat bestaat uit de beide havenmeesters. 
Het NKN heeft er slechts enkele schepen in het bestand, maar desgevraagd is de 
hele (historische) vloot beschikbaar! Ook de burgemeester heeft het NKN op een 
enthousiaste wijze de NKN-ZomerVaardag geopend.  

           
 

S’-Hertogenbosch is later in het jaar opgezet en wordt vanuit een familie 
georganiseerd die ook direct deelnamen aan een grote braderie en veel contacten in 

de regio heeft gemaakt; zeer verdienstelijk dus. In Lelystad hebben we meerdere 
zeilschepen beschikbaar, maar geen coördinator. Wel heeft Lelystad Haven de 
tweede NKN-ZomerVaardag gefaciliteerd. Het was een prachtige dag op de grootste 

Koftjalk in Nederland, de Schuttevaer. Speciaal vermelden we Bruinisse waarvan 
een actieve contactman zich als eerste NKN-Haventeam vrijwilliger aanmeldde. 
   
 

Mede door diverse publicaties hebben schippers van motorboten en zeiljachten 
zich aangemeld voor deelname. Slechts weinigen hebben een vaartocht mogen 
verzorgen. Zoals eerder vermeld  is dit om rustig enige ervaring op te doen en vooral 
ook nadruk te leggen op het opzetten van haventeams. 
Verrassend is de betrokkenheid van professionele schippers en bedrijven die 
schepen en bemanning beschikbaar stellen. Hierdoor hebben we al in 2013 een 

aantal NKN-GroepsVaartochten mogen verzorgen. Een hoogtepunt was de  
vaartocht met de Aebelina in Grou. 

           .  



           
 
 
 
 
Op het Gooimeer hebben we een aantal NKN-GroepsVaartochten gehouden; ook 
om gezien te worden met het vooruitzicht op vaarplannen in Huizen in 2014. 
Inmiddels hebben meerdere stichtingen een samenwerking aangeboden om met 
grotere klassieke schepen te kunnen varen; een prachtig vooruitzicht met het oog op 
het aanbieden van de NKN-GroepsVaartochten. 

 

NKN-ZomerVaardagen 
Het idee was om per jaar een groter evenement te houden, een NKN-
ZomerVaardag. Het zijn er twee geworden omdat Lelystad Haven het NKN een heel 
mooi aanbod deed; varen met de Schuttevaer. 
 

                
 
 Deze dagen zijn ook nodig voor de publiciteit met de verwachting dat ook sponsors 
hierop reageren. Tijdens de vaardag op Urk zijn wel de contacten gelegd voor de 
NKN-ZomerVaardag in Kampen in mei 2014. Tijdens de HISWA zijn contacten 
gelegd met Stichting Zeesleper Holland. 
Tijdens beide NKN-ZomerVaardagen hebben de deelnemers van het NKN genoten 

van de demonstraties en vaartochten van de KNRM. 
 
 

Sociaal maatschappelijke betrokkenheid 
Waar het NKN zich niet op gericht had en waar toch mooie initiatieven vanuit 
kwamen waren de basisschool De Zonnewijzer in Dronten en een kerkelijk 
gemeenschap in Rotterdam. Ook een Notariskantoor in Bussum organiseerde een 
Goede Doelenmarkt.  
Gehoopt en gekregen; de HISWA organisatie heeft het NKN een stand tijdens de 
HISWA te Water aangeboden, waarbij tevens door Art Vinkeveen een veiling van 
een Nautic Amsterdammertje werd gehouden. Een prachtig initiatief. 
Een grote stimulans en genot om mee samen te werken was met Reclamebureau 
Bolster en Pit. Daar zijn mooie flyers en posters ontworpen; kosteloos! 
 
 
 
 



Minder geslaagd 
De start in 2013 was moeizaam vanwege het koude en winderige weer. Meerdere 
vaartochten werden geannuleerd en of de deelnemers zegden af. 
De NKN-haventeams zijn er minder en “anders” ontwikkeld dan vooraf gedacht. 
Het “zielige schepen” project is nog niet actueel geworden. 
Ook in de sfeer van charity zijn geen successen te vermelden; in 2014 weer met 
goede moed proberen. Het “Schepenproject” is niet verder gekomen dan een idee. 
Het is de komende periode niet actueel. 

 

Cijfers 2013: 

     5 privé vaartochten 

     6 groepsvaartochten 

     2 zomervaardagen 

 250 deelnemers 

   50 annuleringen 

   70 deelnemende privé schippers 

   10 deelnemende charters, commerciële bedrijven 

   10 havensteden 

        donaties- en sponsorinkomsten c.a. € 19.000,00 

     6 NKN-PrivéVaartochten verkocht 
 

Vooruitzichten 2014 
De vooruitzichten zijn zeer positief. Er zijn meerdere plaatsen waar een haventeam 
in ontwikkeling is. Ook wordt het schepenbestand op de site geplaatst. Zo 
verwachten wij aanzienlijk meer NKN-PrivéVaartochten te kunnen houden. 
Ook zullen er meer NKN-ZomerVaardagen komen. Zeker zijn deze in Kampen, op 
Urk, Lelystad en in Huizen. Het NKN verwacht circa zeshonderd mensen die leven 
met kanker een vaartocht te kunnen aanbieden. 

Als nieuw initiatief wordt “Varen tegen kanker” gelanceerd. Hiermee verwachten we 
de stichting promotioneel en financieel te kunnen verbeteren. 
Een bescheiden vermelding past bij de inschrijving voor het verkrijgen van de 
havenmeesterwoning in Amsterdam Noord. Als het NKN dit gaat huren, dan zal dit 
een grote impact op de ontwikkeling van de Stichting hebben.  
Als het lukt om voldoende financiële basis te hebben, dan gaat de Stichting ook 

winteractiviteiten invullen. Zo is ook het streven om de vrijwilligersorganisatie op 
landelijk niveau te transformeren naar een beroepsmatige (evenementen) 

organisatie. Het aantrekken van een of enkele ambassadeurs voor de Stichting 
krijgt in 2014 ook prioriteit. 
 
Huizen 31 december 2013 
 

 


