
        

                                                    
   

JAARVERSLAG 2016 
Inleiding 

In 2016 kon VaarKracht de ingeslagen koers van de voorgaande jaren 

vervolgen met alle aandacht voor een uitgebalanceerde ontwikkeling en groei. 

Als outdoor activiteit kijken we ook naar het weer en ook dat zat ons in 2016 

mee. We hebben vele zonnige en warme vaartochten gehouden. 

We doen u namens het bestuur en directie verslag van ons vierde vaarseizoen 

in 2016. 
 

Doelstelling 
Een doelstelling voor 2016 was om meer PrivéVaartochten te houden. Daarnaast een 
te handelen aantal GroepsVaartochten. Met het huidig aantal vrijwilligers en 
deelnemende schippers werd het een uitdaging om alles op hoog niveau en met grote 
hospitality te verzorgen.  
Het aantal PrivéVaartochten is stabiel gebleven en dat stemt niet tot tevredenheid. 
Graag hadden we een aanzienlijke groei in het aantal gezien. De aantrekkingskracht 
van de GroepsVaartochten was wellicht (te) groot. 
 

          
         GroepsVaartocht Cruisevaarders en Lionsclub Goois Meren in Muiden 

 
Een gehouden GroepsVaartocht betekent veelal dat deze ook het volgende jaar weer 
gaat plaatsvinden. Op deze manier neemt het aantal GroepsVaartochten toe. 
Hiermee is het aantal gasten dat in 2016 heeft deelgenomen ook toegenomen. 
 
Aan het meer bekend raken van VaarKracht is veel energie en aandacht gestoken. In 
de voorgaande jaren was dit vooral gericht op het opzetten van een landelijk 
schippersbestand. In 2016 is extra ingezet op zorginstellingen en 
patiëntenverenigingen en zijn er vele nieuwe contacten gelegd.  
Ook publicaties in de media waren een speerpunt en hebben tot een grotere 
bekendheid geleid. 



 

                
Van grote waarde was het gebruik van social media. Met name via Facebook hebben 
we vele nieuwe contacten gemaakt. Het voordeel hiervan is dat je rechtstreeks 
contact kunt hebben met de gasten (patiënten). Begin 2016 hadden we een kleine 
300 Likes, aan het einde van het jaar bijna 1.000. 
 

                                         
 
Om de dienstverlening te kunnen waarborgen, is besloten om een directie aan te 
stellen. Deze geeft meer zekerheid, continuïteit aan de organisatie, coördinatie naar 
de vrijwilligers en de contacten naar de gasten en anderen. 
Het bestuur heeft gekozen voor een controleerbare groei naar een landelijke 
organisatie, dus om ‘van servet naar tafellaken’ te groeien. 
 
Een doelstelling van VaarKracht is om de ANBI-status te behouden. Over de 
wijzigingen van de statuten en de functies is contact met de fiscus geweest. 
 
 Publiciteit  
In het kader van bekend worden heeft VaarKracht verschillende redacties van 
landelijke magazines benaderd met het verzoek tot een publicatie. 
Zo heeft er een artikel gestaan in de magazines VLOT, Lynch Polyposis, Rotary 
Nederland en Lions.  
 

                                 
 
Het Eendracht magazine heeft in al haar uitgaven in 2016 aandacht aan VaarKracht 
besteed. Dit in redactionele zin, maar ook door het gebruik van foto’s van onze 
vaartochten. Een hoogtepunt was de meerdaagse zeiltocht met jongeren. Omroep 
Rijnland heeft een reportage uitgezonden. Ook het AD heeft een mooi artikel 
gepubliceerd. 
 



               
                 
Door een kleine inzending naar Libelle te sturen, is Lieke Idsinga in de reeks van 
‘Sterren’ opgenomen. Dit heeft een mooie pagina aan publiciteit in de Libelle 
opgeleverd. 
Een leuk hoogtepunt was de uitzending van Omroep Max waarin we tijdens de 
vaartocht in Koudum gefilmd en geïnterviewd werden. Later zaten we met een aantal 
vrijwilligers in een live-uitzending en konden we ons verhaal doen. Tevens werden de 
filmopnames getoond. Het was een prachtige ervaring. 
 

  
     
Met de focus op regionale vaartochten heeft VaarKracht ook in diverse regionale 
publicaties gestaan, zoals in de Huizer Courant, Dagblad Waterland, in Loosdrecht 
Wetterwille en Steunpunt Terneuzen. 
 
Qua publiciteit kunnen we constateren dat VaarKracht langzaam maar zeker 
landelijke aandacht krijgt. De reacties zijn positief en heel plezierig. Tot op heden 
heeft het nog niet het effect gegeven dat we als organisatie ‘bestormd’ zijn.  
 

Activiteiten 
Het deelnemen aan activiteiten draagt bij aan de bekendheid van VaarKracht bij het 
grote publiek en naar onze doelgroep. 
Beleidsmatig hebben we afgesproken om zelf minder in te zetten op het organiseren 
van activiteiten en anderen te bewegen dit voor VaarKracht te doen. Zo houden wij 
onze focus op onze doelstelling, op onze gasten. 
Zo hebben een fitnessclub, Rotary, Lions en Kiwanis Service Clubs zich voor 
VaarKracht ingezet en bijgedragen met financiële steun.  
  

                               



                 
              
In Blaricum heeft een privé initiatief met een theeschenkerij een mooie opbrengst 
gegeven. 
Enkele restaurants hebben het waterlabel-project voor VaarKracht gedaan. 
Vraagt een gast om water, dan wordt een karaf met water op tafel geplaatst met het 
verzoek om € 1,00 aan VaarKracht te doneren. 
Deze samenwerking met horecagelegenheden zien wij als heel nuttig qua publiciteit 
en in financiële zin. Wij willen dit in 2017 zeker uitbreiden. 

  
         
VaarKracht is met haar serviceteam vrijwilligers aanwezig geweest op bijvoorbeeld de 
Nationale Gezondheidsbeurs, AYA symposium, Informatiemarkt MC Zaandam en op 
de Oncologiedagen in Ede. Deze activiteiten geven de gelegenheid om VaarKracht bij 
patiënten, patiëntenorganisaties en zorginstellingen bekend te maken. Hiermee 
verwachten wij ook een grotere instroom van aanmeldingen voor de vaartochten. 
 
Richting de watersport is VaarKracht aanwezig geweest bij de opening van het 
vaarseizoen op Urk en bij ‘Dort in Stoom’.  
 

   
 
Continue aandacht wordt gegeven aan het onderhouden van de VaarKracht website. 
Naast het informatieve karakter worden er de belevenissen van de vaartochten en 
activiteiten op geplaatst. Zo is het mooi sfeerproeven in het BlogBoek. 
 
                    



                
 
De Vaartochten en evenementenkalender heeft een prominente plaats op de website. 
Deze geeft goed inzicht in wanneer en waar de vaartochten en activiteiten plaats 
vinden. Ook de aanmeldingen van de gasten voor de GroepsVaartochten verlopen 
via de website. 
 
Het geven van presentaties aan serviceclubs ging evenals in 2015 onverminderd 
door. Dit heeft geresulteerd in financiële bijdragen aan de (regionale) 
GroepsVaartochten. Twee serviceclubs, te weten Rotary Gooise Meren en Lions 
Oostergo organiseren samen met VaarKracht GroepsVaartochten. Dit zijn hele 
plezierige samenwerkingen.    
 

                                    
                                                             Lions Oostergo 

 
VaarKracht richt zich niet langer met extra energie op de regio Gooi. Natuurlijk zet het 
lokale HavenTeam Huizen zich hier wel voor in. Zo hebben we de opening van het 
vaarseizoen in Huizen, vanuit reataurant de Haven van Huizen gehouden en heeft 
wethouder Marlous Verbeek (o.a. toerisme) de opening verricht.  Aan de opening 
werd een GroepsVaartocht gekoppeld. 
 

  
    

Financiën 
Financiële steun van derden geeft VaarKracht de mogelijkheid om 
GroepsVaartochten zeker te laten doorgaan. Zo kan er vroegtijdig een planning 
worden gemaakt. De gasten kunnen zich in een vroeg stadium oriënteren op de 
vraag aan welke vaartochten zij willen deelnemen. 



                
                         
In de eerste jaren was de financiële basis nog zeer beperkt, maar in 2016 is deze 
vergroot en kreeg VaarKracht meer ‘speelruimte’ om financiële afspraken te maken 
met charterbedrijven en cateraars. 
 
In de winterperiode 2015/2016 hebben we tweeëndertig Foundations aangeschreven. 
Daarvan hebben achttien foundations onze aanvraag gehonoreerd.  
Op de website staan er enkele vermeld. Niet alle foundations willen dit. 
Veruit de grootste weldoener is de Teamco Foundation.  
   

             
Ook diverse Lions- en Rotaryclubs hebben bijgedragen om regionale 
GroepsVaartochten financieel te ondersteunen.  
 
De bijdrage vanuit het bedrijfsleven was nog zeer gering. BMT Surveys was een 
uitschieter waar we heel blij mee waren. De Rabobank Waterland heeft, gericht op de 
GroepsVaartocht vanuit Volendam, financieel bijgedragen. 
 

  
Restaurant Pieterman en Rabobank Waterland 

 
Veel support ontvangt VaarKracht in facilitaire zin. Zo zijn er verschillende restaurants 
en horecabedrijven die de catering gratis verzorgen. Dit geeft een enorme financiële 
verlichting in de kosten die we voor onze gasten zouden moeten maken. 
Ook de charters met Zeiljacht Eendracht en Koninklijk jacht Piet Hein werden tegen 
zeer gereduceerde prijzen aangeboden. 
Niet onbelangrijk - zelfs steeds belangrijker - is de facilitaire steun die VaarKracht op 
het vlak van huisvesting en mobiliteit krijgt. De huur van het magazijn in 
kantoorgebouw Lumen in Huizen en het gebruik van een materialen bus van Fred 
Janssen zijn hiervan sprekende voorbeelden. 
 
 



                  
                
 

  
Reddingsvesten, dekens en materialen bus  

 
Ook onze gasten dragen met hun donaties bij aan de financiën. Dit is weliswaar in het 
geheel een beperkte bijdrage, maar telt toch zeker mee. Ook in de waardering die 
hieruit spreekt. 
Er hebben in 2016 enkele GroepsVaartochten plaatsgevonden die gedeeltelijk door 
zorginstellingen werden betaald. Daarmee kregen zij een exclusieve vaartocht 
aangeboden. 
 
VaarKracht heeft in 2016 aanzienlijk geïnvesteerd in materialen ten behoeve van de 
vaartochten. Zo zijn er vele jacks, thermoboxen, dekens, reddingsvesten, servies, 
en dergelijke aangeschaft.  
 
 

Sponsors 
De sponsoren van VaarKracht geven financiële ruimte maar zijn tevens belangrijk als 
referenten. Wij zijn dan ook trots dat verschillende voorname fondsen de activiteiten 
van VaarKracht meerdere jaren financieel ondersteunen.  
De afhankelijkheid van deze fondsen wordt niet groter, maar het draagt vooral bij aan 
de groei van VaarKracht. Op de website staan de weldoeners van VaarKracht 
vermeld. 
 
Grote financiële steun, en daarom een vermelding waardig, kregen we van de 
regionale Rabobank Waterland, BMT Surveys en de fondsen Redevco, Teamco, 
’t Trekpeart, Swaenenborgh Stichting en Yaskifonds. 
 
 

Organisatie  
De ontwikkeling in de groei van ‘servet naar tafellaken’ vraagt zorgvuldigheid en 
vooruitkijken in de stappen die in de vrijwilligersorganisatie gemaakt worden. 
In de eerste jaren was het met name bouwen aan het schippersbestand, vervolgens 
en nog steeds natuurlijk is de bekendheid van VaarKracht van belang. In 2016 werd 
het vrijwilligersbestand meer belangrijk.  
 
 



               

        
         ServiceTeam Volendam                                                                                op Piet Hein in Amsterdam 

 
In de komende tijd zullen het werven, hebben en het goed inzetten van de vrijwilligers 
veel aandacht krijgen. De eerste beleidsnotities en andere notities met richtlijnen zijn 
in het najaar opgesteld.  
Het vinden van een coördinator Vrijwilligers heeft een grote prioriteit. 
 
Het kantoor van VaarKracht wordt bemand door de directeur en enkele vrijwilligers. 
De vrijwilligers komen regelmatig op kantoor, maar kunnen vanuit huis werken. Met 
name de vrijwilliger die de aanmeldingen van de gasten voor de vaartochten verzorgt 
is van grote waarde en daar zijn we heel gelukkig mee. Zij bepaalt in hoge mate de 
hospitality van VaarKracht.  
Twee vrijwilligers richten zich op de contacten met de gezondheidszorg; een 
vrijwilliger onderhoudt de contacten met de schippers; een vrijwilliger verzorgt de 
fotografie en ook zijn we blij met onze mediaman. 
Van de vrijwilligers facilitair hebben we helaas afscheid moeten nemen. Visie en 
werkwijze kwamen niet overeen.  
Op de website treft u de namen.  Zie  www.vaarkracht.nl/over-ons/referenties/  
 

Directeur 
Het was in emotionele en financiële zin een relatief grote verandering om de functie 
van directeur te creëren en deze aan te stellen. Voor Robert Rust lijkt de overstap 
van voorzitter naar directeur niet groot, maar de impact en het 
verantwoordelijkheidsgevoel zijn in de praktijk anders.  
Met deze verandering worden beleid, het organiseren en de verantwoordelijkheden 
meer van belang waarbij optimale transparantie voorop staat. Er werden daardoor 
meer (beleids)notities geschreven en notulen gemaakt. 
 

                       1e directeur VaarKracht 



               
                      

Bestuur en Raad van Advies 
In de Raad van Advies en in het Bestuur hebben nieuwe personen zitting genomen. 
De leden vergaderen gezamenlijk. Dit om zo effectief mogelijk met de tijd om te gaan. 
De functie van voorzitter is nog vacant. Er is intensief gezocht, maar er is nog geen 
geschikte kandidaat gevonden. Naast de kwaliteiten van de toekomstige voorzitter 
zijn de uitstraling en de werkwijze van deze persoon van belang. Deze moet passen 
in de huidige sfeer van de stichting. 
Zowel de leden van het Bestuur als van de Raad van Advies nemen veelal ook deel 
aan activiteiten binnen de organisatie. Zo zijn er altijd korte en snelle 
informatielijntjes. Voor praktisch onderling contact is er tevens een groepsapp.  
 

Ambassadeurs 
Frank van de Wall Bake is al langer ambassadeur van VaarKracht. Onopvallend 
aanwezig maar zeer gewaardeerd is ook Susanne Dijksterhuis ambassadeur voor 
VaarKracht. Voorzichtig is gekeken naar een derde of vierde persoon die het gezicht 
en woord van VaarKracht kan uitdragen maar deze is nog niet gevonden. 
 
VaarKracht heeft meer ambassadeurs. Dit zijn personen die niet nadrukkelijk naar 
voren treden, maar wel het mooie werk van VaarKracht uitdragen. Het zijn 
bijvoorbeeld onze gasten die op eigen initiatief flyers bij ziekenhuizen, praktijken en 
dergelijke afgeven. Evenals schippers die flyers bij havenkantoren en in jachthavens 
neerleggen en met anderen over VaarKracht praten. 
  

Het aantal HavenTeams is iets afgenomen. Het hebben van een HavenTeam is 
minder belangrijk geworden. De teams zijn zeer verdienstelijk voor het organiseren 
van GroepsVaartochten, maar niet langer nodig voor PrivéVaartochten. De 
organisatie daarvan gaat rechtstreeks vanuit Huizen. 
Jammerlijk hebben zich twee HavenTeams van VaarKracht afgewend. Zowel Belt-
Schutsloot als Kampen blijven de vaartochten voortzetten, maar niet meer onder de 
vlag van VaarKracht. 
  

      
      Vissen vanuit Kampen en sloepvaren in Brederwiede  

                           
 



                 
                                
Het aantal coördinatoren dat regionale contacten onderhoudt, is beperkt toegenomen. 
Vanuit VaarKracht is er vooral belangstelling voor personen die zich meer in 
algemene zin willen inzetten. Als voorbeeld: een schipper is niet alleen een schipper, 
maar kan een manager, bestuurder, directeur van een organisatie zijn en zo andere 
mogelijkheden voor VaarKracht bieden. Er zijn verschillende contacten gelegd met 
personen die zich op dit vlak voor VaarKracht inzetten. Dit geeft uiteenlopende en 
zeer verrassende netwerkcontacten. 
 
Het aantal deelnemende schippers neemt langzaam maar gestaag toe. Naar  
tevredenheid heeft VaarKracht een schippersbestand van circa tweehonderd 
deelnemers. Helaas blijft de deelname vanuit Limburg nog ernstig achter. Een 
actiepunt!  

    
 
Het organiseren van PrivéVaartochten heeft een grote prioriteit, maar het aantal ten 
opzichte van het vorige jaar is niet toegenomen. De PrivéVaartochten die werden 
gehouden, zijn heel plezierig verlopen. Van meerdere PrivéVaartochten is in het 
BLogBoek verslag gedaan. 
 
We merken dat er aanmeldingen komen voor buiten het vaarseizoen. De laatste 
PrivéVaartocht was op 3 december. Voor de winterperiode 2017/18 zullen we 
schippers vragen wie dan ook beschikbaar is. 
 

                                    
  
In 2016 heeft VaarKracht 39 GroepsVaartochten verzorgd. We noemen niet alle, 
daarvoor kunt u de BLogBerichten inzien, maar onderstaand staan enkele bijzondere 
vermeldingen. 
Het aantal GroepsVaartochten is toegenomen, mede doordat wij de gelegenheid 
kregen om verschillende tochten met Koninklijk jacht Piet Hein te houden. 



                         
                               
Een combinatie van vaartochten was Huizen, Muiden en Amsterdam. Drie prachtige 
vaartochten rond het Markermeer. Ook heeft de Piet Hein driemaal in Rotterdam voor 
VaarKracht gevaren. 
 

  
     
Nieuwe GroepsVaartochten in 2016 waren vanuit Kaagdorp, Tiel en Woudrichem. 

Het vaarseizoen begint traditioneel met de vaartocht op de Merlijn en het bezoek aan 
destilleerderij Nolet.  
 

 
   
De officiële opening van het vaarseizoen werd in Huizen gehouden. De wethouder 
deed de opening, waarna circa tien schepen het Gooimeer op gingen. Bijzonder 

succesvol en een mooie belevenis was het snoekbaarsvissen in Kampen. Relatief 
veel jongeren hebben hier aan deelgenomen. Ook voor de vissers was het een ware 
belevenis. 

De GroepsVaartocht vanuit Volendam bij restaurant de Pieterman werd voor de 
tweede maal gehouden en was wederom een mooie vaardag met veel gezelligheid. 
Er was wel wat weinig wind, maar niet iedereen vond dat erg. 

Natuurlijk is het hoogtepunt van alle GroepsVaartochten in Urk. We noemen dit de 

MidZomerVaardag. De vaartocht met de Schuttevaer vanuit Lelystad Haven werd 
bijzonder spectaculair doordat er drie RIB’s beschikbaar waren, waarop de jongeren 
even behoorlijk konden uitwaaien.  
 

    



              
 

De vaartocht vanuit Wageningen is naast varen een waar evenement, met vele 
verrassingen geworden. 

In Belt- Schutsloot en in Terherne hebben we twee sloepenvaartochten gehouden. 
Voor beide vaartochten was het vooral genieten van de prachtige natuur. 

In Muiden en Terherne werden de vaartochten mede door een serviceclub 
georganiseerd. Dit waren zeer geslaagde samenwerkingen. 
 

In Koudum werd de vaartocht op 1 juli geannuleerd in verband met het slechte weer. 
Op 1 september heeft deze alsnog plaatsgevonden en werden er tv-opnames voor 
omroep Max gemaakt. 
 

Een hele bijzondere gebeurtenis was de meerdaagse zeiltocht op de Eendracht  
met jongeren. Er werd vijf dagen op zee gevaren onder het motto ‘Eendracht en 
VaarKracht, samen op koers’. 
 

  
    
Ook twee dagtochten hebben grote indruk op de gasten gemaakt. VaarKracht ervaart 
het als een voorrecht om deze samenwerking met de Eendracht te mogen hebben en 
zulke mooie vaartochten te houden. 
 

                                       
 
Heeft een HavenTeam eenmaal een GroepsVaartocht georganiseerd, dan smaakt 
dat naar meer en zo komt deze veelal het volgende jaar wederom op de 
VaarKalender. Het vaarseizoen werd in Amsterdam afgesloten met een vaartocht 

tijdens het Amsterdam Light festival.  



                 
 
Het was een intensieve organisatie om deze zo kort op elkaar volgende 
GroepsVaartochten goed te organiseren en te faciliteren. Het was ‘met stoom  
uit de oren’, maar naar tevredenheid gelukt.       
                                    

Minder geslaagd 
We zijn niet bang voor kritiek en willen daar dan ook even bij stil staan. 
In het algemeen was er metname kritiek ter verbetering van de organisatie. 
Vanuit HavenTeam Kampen kregen we te maken met miscommunicatie waardoor het 
plezier bij het HavenTeam afnam en men besloot de samenwerking te beëindigen. 
Het HavenTeam van Belt-Schutsloot is van mening dat zij ook zonder VaarKracht 
GroepsVaartochten kunnen organiseren. Ook wensten beide teams meer financiële 
ondersteuning. 
Wellicht moet er nog meer energie en aandacht gegeven worden aan de 
PrivéVaartochten. Het wil nog niet lukken er meer uit te voeren. 
 

          
 

 

 

Aantallen             2013  2014        2015     2016 
PrivéVaartochten         5      27   39       35 
GroepsVaartochten       8      16   21       31 
deelnemers    300    870        1.045   1.440 
deelnemende charters         10      14   17        20 
havensteden      10      17   14              16 
vrijwilligers, circa   200    800           820            889 
donaties- en sponsorinkomsten. € 19.000 € 37.000     € 83.000    € 123.000 
 
 
 
 
 
 



 

           
 

Vooruitzichten 2017 
VaarKracht is nog maar een jonge onderneming. In 2017 houden we ons vijfde 
vaarseizoen. Een lustrumjaar. 
Vijf jaar is ook een mooie periode om iets op de rem te gaan staan en te 
consolideren. Ons veelvuldig de vraag stellen of we het goed doen en of het anders, 
beter kan.  
In deze koers zijn de leden van het bestuur en de raad van advies belangrijk en 
zullen met regelmaat bij vraagstukken betrokken worden. 
Het aantal Privé- en GroepsVaartochten willen we nog laten toenemen, maar met 
betrekking tot de GroepsVaartochten zien we wel het plafond in zicht komen. 
Er zal dan ook veel aandacht aan de inzetbaarheid van de vrijwilligers gegeven 
worden. Het ServiceTeam zal als een ‘elite club’ opgebouwd worden en zo 
VaarKracht op een kwalitatief en met een hoge mate van servicegerichtheid 
vertegenwoordigen. 
 
Op een gedegen wijze worden de stappen ‘van servet naar tafellaken’ voortgezet. 
Facilitair en logistiek krijgt veel aandacht in de zin van een ruim en geordend 
magazijn en mogelijk het verkrijgen van een eigen materialen bus.  
 
Op financieel vlak worden de aanvragen bij fondsen voortgezet. Dit is intensief werk 
en niet eenvoudig, omdat fondsen veelal slechts eenmaal bijdragen. De wens om 
bedrijven als sponsor te winnen is nog niet succesvol gebleken, maar de aanhouder 
wint. Toch?! 
 

 
bestuur en directie, Lieke Idsinga, Monica van Leersum en Robert Rust 

 
 
Huizen, 3 maart 2017 
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