Beleidsnotitie VaarKracht 2021/2022
Inleiding
De doelstelling van VaarKracht is om mensen die leven met kanker een dagje
uitwaaien op en aan het water aan te bieden; kosteloos.
Vanaf het eerste vaarseizoen in 2013 tot en met 2019 hebben vele Privé- en
GroepsVaartochten plaats gevonden en hebben we meer dan 8.000 gasten een
vaartocht kunnen aanbieden. De laatste drie jaren rond de 1.600 gasten.
De coronacrisis die in maart 2020 toesloeg heeft aan deze mooie en gewaardeerde
vaaractiviteiten een abrupt einde gemaakt. Alle vaartochten werden geannuleerd.
Vanaf juli werd het beperkt mogelijk PrivéVaartochten te houden. Met heel veel werk
en doorzettingsvermogen zijn er ruim 30 Privé- en 6 GroepsVaartochten geweest.
Circa 350 gasten hebben er aan deel genomen.
Het coronavirus en de daaraan verbonden afstand- en hygiëne maatregelen zullen
het komende jaar en wellicht langer ons samenzijn en onze vaaractiviteiten
beïnvloeden.
Toekomstverwachtingen en visie
Het is noodzaak geworden om de doelstelling van VaarKracht op een andere wijze
invulling te geven en tot uitvoering te brengen. Als uitgangspunt zien wij dat alle
vaaractiviteiten met onze gasten kleinschaliger zullen zijn.
Er zullen voorlopig geen grotere bijeenkomsten worden georganiseerd en als, dan
met een grote mate van voorzichtigheid.
De grotere schepen, veelal charterschepen, bieden wel goede mogelijkheden.
Helaas kan maar de helft van het gebruikelijke aantal gasten mee en het is de vraag
hoe de chartervloot de coronaperiode gaat “overleven” en beschikbaar blijft.
Het kan voor VaarKracht ook positief uitpakken als de schepen toch maar aan de wal
liggen kan men ook overwegen om voor een lagere prijs voor een goed doel te
varen.
Het is in 2021 gebleken dat de PrivéVaartochten de meeste kans van doorgaan
hebben.
Met de schippers zijn goede afspraken te maken en deze hebben in het algemeen
een goed contact met de gasten (aanvragers).
Een nieuwe mogelijkheid om gasten een dagje uitwaaien op het water aan te bieden
is het beschikbaar stellen van een VaarKracht WaterHuis.
In de zomer 2020 hebben er intensieve gesprekken plaats gevonden om de
haalbaarheid en de meerwaarde te onderzoeken. Dit idee wordt goed ontvangen en
met de nodige inspanning zou het WaterHuis in 2021 ingezet kunnen worden.

Resume: we bieden mensen die leven met kanker een dagje uitwaaien aanbieden
met:
• PrivéVaartocht met zeiljacht of motorboot dat de 1 ½ meterrichtlijn kan hanteren
• GroepsVaartocht m.n. op charterschepen
• GroepsVaartocht vanuit havens; terughoudend beleid
• WaterHuis
PrivéVaartochten
Bij VaarKracht hebben zich vele schippers aangesloten die gezelschappen waarvan
iemand kanker heeft (gehad) een dagje op het water aan te bieden.
Met de richtlijnen die in de komende periode zullen gelden, lenen alleen grotere
schepen zich hiervoor. Het aantal schepen in het schepenbestand is inmiddels sterk
terug gelopen. Met een gerichte acquisitie kunnen we het schepenbestand weer
uitbreiden.
In 2021 is gestart met de aanwezigheid van een vrijwilliger die bij de ontvangst van
de gasten even langs kwam en kennismaken kon maken met de schipper en de
gasten.
In de komende jaren zal dit een belangrijk aspect van het vrijwilligers werk zijn.
De komende maanden vinden de voorbereidingen plaats om de informatie van de
schepen voor de PrivéVaartochten te inventariseren en op de website te plaatsen. In
2021 zijn we hiermee gestart en leek het goed te werken, maar de coronacrisis heeft
het succes ernstig belemmerd. Met goede moed kijken we naar 2021, waarbij we niet
het maximale maar het minimale aantal gasten aangeven.
GroepsVaartochten
Met lokale havenorganisaties gaan wij in gesprek om te kijken waar en hoe een
lokale GroepsVaartocht eventueel georganiseerd kan worden.
Hierbij denken we aan de GroepsVaartochten zoals vanuit Urk, Muiden, Wageningen
e.d.
De mogelijkheid om met grotere schepen een GroepsVaartocht te houden is vanuit
VaarKracht goed mogelijk en zeer gewenst. Echter vanuit de charterwereld is het
afwachten wat het aanbod van schepen zal worden. Vele charterschepen hebben te
weinig inkomsten om te kunnen blijven bestaan. Hierbij denken we bv aan de Piet
Hein.
Een idee is om per regio contact te hebben met een groter (charter) schip en daar
data mee af te spreken om te varen. Met de vrijwilligers die in de regio wonen wordt
in teamverband (HavenTeam, zie verder) de voorbereidingen en realisatie van de
vaartochten georganiseerd.

WaterHuis
Het WaterHuis is een relatief nieuw fenomeen in Nederland, maar door de corona is
het een geliefd vakantieverblijf geworden.
Een WaterHuis is zeer geschikt om gasten van VaarKracht op te laten verblijven.
Het is een beleving op het water en geschikt voor gezinnen, families en lotgenoten.
Met de beschikbaarheid van een WaterHuis kan VaarKracht de gasten nieuwe
mogelijkheden bieden. Het WaterHuis kan gebruikt worden door mensen die in een
rolstoel zitten of op een brancard liggen. Het WaterHuis is het hele jaar beschikbaar
en gaat “on tour” om in verschillende delen van het land een paar maanden te
verblijven.
De vrijwilligers in de regio nemen de zorg op zich.
WaterHuis kan ook in recreatieve sfeer gefaciliteerd worden, b.v. door er een
zeilbootje, sloep, sups e.d. bij beschikbaar te stellen.
Het WaterHuis kan ook voor anderen gebruikt worden, waarbij we een bron van
inkomsten zien. B.v. te huren voor een bedrijf als vergaderruimte, als AirBenB, e.d.
Wij zien het als een ideaalbeeld als in de toekomst er per provincie een WaterHuis
beschikbaar is.
Met het hebben van meerdere WaterHuizen, resp. een landelijke spreiding, hebben
de gasten minder lange reistijden en wachttijden; kunnen we de vrijwilligers meer
betrekken en ontstaat er meer regionale (sponsor) samenwerking.
Zie document “Aanvraag sponsoring fondsen 2021”
Vrijwilligersorganisatie
De vrijwilligers die voorheen uitsluitend als gastvrouw (m/v) aan GroepsVaartochten
deelnamen moeten afwegen of zij deel willen nemen aan VaarKracht 2021/ 2022.
Vanaf 2021 willen wij meer verbondenheid en samenwerking realiseren door de
vrijwilligers lokaal samen te brengen in HavenTeams.
Men is niet alleen gastvrouw (m/v) bij de GroepsVaartochten, maar doet ook mee
aan de voorbereidingen en onderhouden van regionale contacten naar bv
middenstand voor de catering, havens voor de schippers, gezondheidsinstellingen
voor de bekendheid naar de gasten, etc. De vrijwilliger is niet alleen in het
vaarseizoen, maar het hele jaar actief.
Zie notitie “Wat is en doet een HavenTeam”.
Het KantoorTeam
Vanuit het kantoor in Huizen zullen we alle zeilen bijzetten om de veranderingen in
goede banen te leiden. Met de vrijwilligers die op kantoor werken (KantoorTeam)
maken we nieuwe afspraken over wie wat gaat doen en blijven we continue in
gesprek met de vrijwilligers die het HavenTeam gaan opzetten en de regionale
contacten gaan aanhalen.

Facilitair
Op facilitair vlak kunnen zich veranderingen voordoen. In het kader van de
HavenTeams
lijkt het wenselijk om in de regio kleine opslagruimten te hebben voor de meest
noodzakelijke materialen zoals koelboxen, dekens, zwemvesten,
schippersgeschenken, vlaggen, flyers etc.
Samenwerkingen
Het uitgangspunt van VaarKracht was en blijft om met zo veel als mogelijk andere
personen en organisaties samen te werken. Deze samenwerking zal ook in de regio
zijn waar de HavenTeams actief zijn. De contacten met jachthavens en
gemeentelijke havens worden belangrijker.
In het voorjaar 2021 verwachten wij de vernieuwde organisatie voldoende gereed te
hebben om ons weer volledig op onze gasten te kunnen richten.
Publiciteit en media
Zeker in deze transformatiefase van VaarKracht zullen we veel aandacht geven aan
de bekendheid van VaarKracht naar de gezondheidsinstellingen en
patiëntenverenigingen.
De inmiddels verkregen bekendheid zullen wij vasthouden en onze contacten zullen
wij blijven onderhouden en verder uitbouwen.
Richting de watersport zal het onderhouden van contacten met schippers en het
werven daarvan van groot belang blijven.
Bekendheid en publiciteit proberen we te realiseren door de media regelmatig en
vernieuwende berichten te sturen en interviews te verkrijgen.
De website van VaarKracht is aan vernieuwing toe. Met de veranderingen is dit een
goede periode om een nieuwe website te realiseren die vanaf het voorjaar 2021 in
gebruik wordt genomen.
Inmiddels is er een “landingspagina mbt het WaterHuis gereed. Deze geeft naast ons
lange termijn plan ook inzicht over de nieuwe nog te ontwikkelen website van
VaarKracht.
Zie hier.
Facebook en LinkedIn zullen we intensiever als medium gaan gebruiken.

Tenslotte
Met deze beleidsnotitie hebben we een toekomstbeeld geschetst die ons richting
geeft
om naartoe te werken en helderheid geeft naar de schippers, vrijwilligers en anderen
die betrokken zijn bij VaarKracht en ons een warm hart toe dragen.
Het verkrijgen van een WaterHuis is op dit moment een ultieme wens en maakt het
toekomstplaatje voor VaarKracht compleet.

Maar voor alle vrijwilligers en ook voor ons algemene beleid geldt dat alles met
overtuiging en plezier gedaan en nagestreefd wordt, maar als het niet meer leuk is of
als iets niet lukt, dan doen we het gewoon niet.
In alles wat we voornemen om te gaan doen, is het aller belangrijkste….. blijf
gezond!

Robert Rust
directeur
Huizen, 29 oktober 2020
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