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             JAARVERSLAG 2017 
 
Inleiding 
Met een stevig gevulde VaarKalender gingen we ons vijfde vaarseizoen in.  
Er stonden vele ‘repeaters’ op de VaarKalender maar ook nieuwe initiatieven 
dienden zich aan. Met de nadrukkelijke aanwezigheid van Koninklijk jacht Piet 
Hein hebben we een prachtig vaarseizoen achter de rug. 
Het bestuur en directie doen u graag verslag van het vijfde vaarseizoen in 2017. 
 
Doelstelling en uitvoering 
Allereerst kijken we naar het aantal PrivéVaartochten. Hierin is een lichte stijging  
te zien. In 2016 tweeëndertig en in 2017 hebben er vierenveertig plaatsgevonden. 
Het maken van de match tussen gasten en schippers is een enorme intensieve 
bezigheid. Gelukkig heeft een vrijwilliger dit werk voor een belangrijk deel 
overgenomen. Hierdoor zijn alle aanvragen en gerealiseerde PrivéVaartochten  
naar tevredenheid verlopen. 
 

     
    PrivéVaartochten 
 
Het aantal deelnemende schippers is met afvallers en nieuwe aanmeldingen 
constant gebleven. Er is in het algemeen een behoorlijk beroep op de schippers 
gedaan. Velen zijn benaderd, maar natuurlijk kon niet iedere schipper een 
PrivéVaartocht verzorgen. Een actueel, groot, respectievelijk groter 
schippersbestand is van belang en een continue punt van aandacht. 
 
Er hebben tweeënveertig GroepsVaartochten plaatsgevonden. In 2016 waren dit er 
vijfendertig. Met deze toename vonden er in nagenoeg alle weekenden een of 
meerdere vaartochten plaats. Alleen in juli, in de vakantieperiode was het even 
rustig. 
Een gemis was het niet doorgaan van de GroepsVaartocht vanuit Kampen. Het 
waren sfeervolle en bijzondere vaartochten met botters in combinatie met het 
snoekbaarsvissen. Met het vertrek van de HavenTeam Coördinator kon dit helaas 
niet meer plaats vinden. 
 



                          
 

Het bestuur had als doelstelling om met het 
aantal vaartochten gecontroleerd te 
groeien. Daarbij werd een landelijk aanbod 
van vaartochten als doel uitgesproken. In 
het algemeen hebben we aan deze 
doelstelling voldaan. Een manco bleven de 
vaartochten in Limburg: deze bleven uit. 
Ook privéschippers in deze regio meldden 
zich helaas niet aan.Vanuit Huizen is veel 
werk gemaakt van het voorbereiden van de 

Werkinstrukties bij vaartochten                              GroepsVaartochten. Er werd intensiever 
met de vrijwilligers gecommuniceerd (o.a. met groepsapp) en de deelname van 
vrijwilligers aan de vaartochten en evenementen werd vroegtijdig ingepland. Dit jaar 
werden voor de eerste maal ‘draaiboeken’ opgesteld. Zo konden de vrijwilligers lezen 
wat van hen verwacht werd en wie de coördinatie op het schip of bij het evenement 
had. In organisatorische zin heeft VaarKracht een verbeterslag gemaakt. 
 
Jubileumjaar          
2017 was het eerste jubileumjaar.  In 2013 hielden we ons eerste vaarseizoen; 2017 
was het vijfde vaarseizoen. 
 
Zo werden in Huizen, op Urk en in Lelystad Haven voor de vijfde maal 
GroepsVaartochten gehouden. De havenmeesters op Urk en Lelystad Haven waren 
de personen die VaarKracht vanaf de eerste ontmoeting hebben gesteund en met 
veel enthousiasme aan de GroepsVaartochten hebben deelgenomen.  
 

 
Mannen van het eerste uur, Jan Jurie van den Berg( Urk) en Martijn Dinant (Lelystad Haven)  
 
In Huizen nam het HavenTeam voor de vijfde maal de opening van het vaarseizoen 
voor zijn rekening. Daarnaast verzorgenden zij ook de (bijna) laatste 
GroepsVaartochten van de vijf vaarseizoenen. 
Mede omdat het een jubileumjaar was en omdat er de mogelijkheid toe was, hebben 
we een intensief vaarprogramma met Koninklijk jacht Piet Hein gerealiseerd. 
We hebben tijdens grote maritieme evenementen gevaren, zoals tijdens Tiel 
Maritiem, Hanzedagen Kampen en de Marinedagen in Den Helder. 
 
                



                         
Vanuit Huizen en vanuit Rotterdam hebben we avondvaartochten met genodigden 
(onze vips) gehouden. Deze waren (natuurlijk) op de Piet Hein. 
 

    
Piet Hein in Huizen en op 28 augustus naar Muiden      Avondvaartocht Rotterdam op Piet Hein 

 
Zorginstellingen en Patiëntenverenigingen 
Het intensief opbouwen en onderhouden van contacten met zorginstellingen en 
patiëntenverenigingen heeft er toe geleid, dat de aanmeldingen voor de 
GroepsVaartochten goed verliepen.  
 

                                                         
In het algemeen waren de 
GroepsVaartochten ‘volgeboekt’ en 
regelmatig was dit vroegtijdig. Het is 
ons gebleken dat het aanbieden van 
een uitwaaidag zeer gewaardeerd 
werd. Ook patiëntenverenigingen 
hebben de samenwerking met 
VaarKracht gevonden en samen 
een vaartocht voor een bepaalde 
groep patiënten georganiseerd.  
Het Adamas Inloophuis, MPN 
Stichting en Vereniging Vox waren 
de voortrekkers. 
 
Vaartochten- en evenementenkalander op website 

 
Publiciteit en media 
Publicitair heeft VaarKracht de aandacht getrokken door het Meest Maatschappelijke 
uitje 2017 te zijn geweest: zilver. Deze prijs werd door de ANWB toegekend. Het 
beeldmerk van deze award hebben we het hele jaar op onze flyers gezet. 
Op Facebook werden alle vaartochten en evenementen als evenement bij Facebook 
opgemaakt, waarmee ook zo de VaarKalender bekend gemaakt werd. Eind van het 
jaar waren er circa 1.300 likes en 1.300 volgers.  
Het aantal aanmeldingen voor deelname aan de vaartochten via Facebook namen 
toe.  

                                                       
 



               
 
De Website van VaarKracht is inmiddels ook al meer dan vijf jaar oud en met een 
schuin oog werd gekeken naar vernieuwing. Toch hebben we de website met een 
aantal aanpassingen zo gehouden. 
De Website en de Facebookpagina gaven goed te zien en te volgen welke 
vaartochten en evenementen er kwamen en welke er geweest waren. 
 
In de publiciteit komen is voor een relatief jonge organisatie een belangrijk 
aandachtsgebied. We hebben er veel energie in gestoken en wel naar tevredenheid. 
 
Al vroeg in het jaar hebben we ons aangemeld bij de ANWB om deel te nemen aan 
de verkiezing van het ‘Meest Maatschappelijke Uitje 2017’. VaarKracht werd met 
vijfentwintig andere goede doelen geselecteerd om er vervolgens op te kunnen 
stemmen. Tien organisaties mochten door voor een presentatie aan een vakjury. 
VaarKracht was door en kon zich op het hoofdkantoor aan de vakjury presenteren. 
Op acht maart was in Hoofddorp de ontknoping. VaarKracht kreeg zilver. 
Het was een landelijk podium dat zeker meegeholpen heeft in de bekendheid van 
VaarKracht. Daarbij was het leuk en leerzaam om aan deel te nemen. 
 

        
           VaarKracht initiatiefnemers met directie ANWB 

 
In 2017 hebben we meerdere publicaties gehad in de zorg, watersport en in de 
regio. Daarbij waren we aanwezig bij braderieën, beurzen, symposia en meer. 
In de zorgsector waren we aanwezig op het AYA symposium, op beurzen zoals 
Lotus, Massage Complementair, Nationale Gezondheidsbeurs, V&VN oncologie dag, 
en dergelijke. 
In de watersport waren we op Urk bij de opening van het vaarseizoen, 
Sleepbootdagen vanuit Nijkerk en Vianen, de Huizer Watersportdag, enzovoorts. 



                        
 
Mooie publiciteit hebben we met de samenwerking en de vaartochten op de  
Piet Hein gekregen. De Piet Hein was op uitnodiging van VaarKracht in Huizen om 
daar met onze gasten te varen en haar 80ste verjaardag te vieren. 
De Gooi- en Eemlander en de Huizer Courant hebben daar veel aandacht aan 
gegeven.  
 

Op 30 december stond VaarKracht met een 
artikel in de Telegraaf in het lifestyle katern 
Vrij. Dit was na de publicatie in de Libelle (in 
2016) de tweede landelijke publicatie. 
 
Natuurlijk is VaarKracht trots op haar 
ambassadeurs, Frank van de Wall Bake en 
Susanne Dijksterhuis - maar evenzo 
belangrijk waren de gasten van VaarKracht. 
Zij kregen een envelop met flyers mee om 
deze op een relevante locatie neer te 
leggen en/of af te geven. Met dit initiatief 
kregen we nieuwe contacten en 
aanmeldingen van gasten, rechtstreeks en 
zonder tussenkomst van een zorginstelling.  
 
 
 
Telegraaf, Vrij 

 
In Den Bosch werd door wsv Viking haar 100ste gast een warm welkom geheten. 
Het is leuk dat ook regionaal statistieken werden bijgehouden en bij zulke 
gelegenheid extra aandacht aan de gasten werd gegeven. 
 
VaarKracht liet tijdens de vaartochten en evenementen veel foto’s maken, die later 
gebruikt werden voor de BlogBerichten, nieuwsbrieven en jaarverslagen. 
 
 
Dit jaar hadden we ook enkele films 
laten maken, zoals de opnames door I 
Camera in Lelystad Haven en de drone-
opnamen van Roy Visser op Urk. 
Deze opnames geven een goede en 
sfeervolle impressie van wat vaartochten  
bij VaarKracht betekenen. Ze staan op de 
website en op Facebook vermeld.  
 
 
 
                                       Eva van I Camera in Lelystad Haven 

 
 



                            
 
Samen met VaarKracht  
Buiten het vaarseizoen presenteerde VaarKracht zich regelmatig bij serviceclubs.  
De clubs en/of de leden van de clubs waren belangrijk voor de regionale bekendheid 
en droegen veelal ook bij met financiële steun om in de regio een GroepsVaartocht 
te kunnen realiseren. 
Een mooie samenwerking was er met Lions Huizen. Deze heeft geholpen met de 
interne verhuizing en de herinrichting van het magazijn van VaarKracht in Huizen. 
Lions Gooise Meren had VaarKracht als een van de goede doelen omarmd bij het 
Goois Midsummer Festival in Bussum. 
Lionsclub Gooise Meren, Zuidkwartier en Oostergoo hebben zeer verdienstelijk en 
plezierig deelgenomen aan het organiseren en financieren van GroepsVaartochten in 
hun regio. VaarKracht is de serviceclubs zeer erkentelijk voor hun inzet en 
enthousiaste deelname. 
 

 
Rotary Rhoon met gastheer op Piet Hein  en Lions Huizen met handen uit de mouwen in magazijn VaarKracht 
 

 
Als gevolg van een presentatie bij de Motor Sleepboten Vereniging konden we een 
GroepsVaartocht vanuit Sneek houden. Het was een mooie en bijzondere 
GroepsVaartocht. Er heeft ook een kennismaking met de KNMC plaatsgevonden. 
Hopelijk resulteert dat ook in een GroepsVaartocht in 2018. 
 
 
Met de inzet van een vrijwilliger hebben we het “Waterlabel project” 
geïntroduceerd. We vroegen horecagelegenheden om 
hun gasten één euro te vragen wanneer deze om een 
karaf water vroegen. Slechts in drie restaurants heeft het 
“waterlabel project” gewerkt, te weten in restaurant Het 
Kompas in Kaagdorp, Eetgelegenheid Dickens in Huizen 
en bij Watersportvereniging De Vecht in Weesp. 
Op deze locaties is door het publiek enthousiast 
gereageerd en hebben we aardige donaties ontvangen.  
 
 
 



                             
 
In Den Haag en Huizen hebben we enkele malen met een statiegeldzuiltje gestaan. 
Het winkelend publiek van de Albert Heijn en de Boni waren zeer genegen om het 
bonnetje voor ons goede doel in het zuiltje te doen en zo hebben we hieruit een hele 
nette opbrengst aan donaties ontvangen. 
                                    
Voor de vijfde keer werd in Huizen de opening van het VaarSeizoen gehouden. 
Traditioneel vanuit restaurant de Haven van Huizen en met de aanwezigheid van de 
Huizer wethouder Marlous Verbeek. Het is altijd een heerlijk moment om weer voor 
het eerst in het seizoen te kunnen varen. 
Omdat het ons vijfde vaarseizoen was hebben we Henk de Velde gevraagd om de 
gasten en schippers van de GroepsVaartocht uit te zwaaien en de genodigden over 
zijn wereldreizen te vertellen. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst. 
 

  
Wethouder Marlous Verbeek (wethouder Huizen), Robert Rust (directeur) boden samen met Henk de Velde de picknick 
mand aan. 

 
Financiën en sponsors 
Het ontvangen van voldoende gelden is belangrijk om een VaarKalender te kunnen 
opstellen waarbij ook vaartochten worden ingepland die ons geld kosten. Ook met de 
kosten van de catering moet rekening gehouden worden. 
In de regel is er een redelijk inzicht in de inkomsten rond eind februari. Met deze 
kennis konden we verschillende opties bij charterschepen zekerstellen. 
 
De meerdaagse zeereis met jongeren op Tall ship Eendracht konden we helaas om 
financiële redenen niet realiseren. 

 
 
In dit jaar stond de focus voor een 
belangrijk deel op de kosten van de 
veertien vaartochten op de Piet Hein. Met 
dank aan meerdere fondsen konden we 
deze vaartochten realiseren.  
Natuurlijk is Stichting Piet Hein ons ook 
goed gezind geweest. 
 
 
Gezagvoerder Piet Hein 

 



                       
 
In 2017 hebben we meerdere cateraars en restaurants bereid gevonden om een 
GroepsVaartocht kosteloos te cateren. Voor VaarKracht werd dit een belangrijke 
facilitaire ondersteuning die sterk kostenverlagend was. 
 

   
Crew van Restaurant Moeke te Rhenen en lunch vanuit Restaurant Van der Valk Tiel voor op de Piet Hein 

 
In Tiel werd de vaartocht door restaurant Van der Valk gecaterd. Vanuit Hattem door 
Castro Concepts. Loetje aan het IJ heeft twee vaartochten in Amsterdam gecaterd. 
Restaurant Moeke verzorgde een schitterende lunch in Rhenen. Ook de Boni en 
Albert Heijn hebben een catering verzorgd. In Huizen waren het Restaurant Fletcher, 
restaurant de Haven van Huizen en Catering De Balken. 
Eveneens een nieuwe ontwikkeling was dat er patiëntenverenigingen financieel 
hebben bijgedragen in het realiseren van GroepsVaartochten. 
Op deze wijze konden we nagenoeg alle GroepsVaartochten budgettair neutraal 
gerealiseerd krijgen. 
 
In 2017 en net als de voorgaande jaren, waren het de Fondsen die veruit de 
grootste bijdrage in het financieren van VaarKracht hebben geleverd. 
Voor het vaarseizoen van 2017 werden 37 Fondsen (32 in 2016) benaderd, waarvan 
zeventien negatief en twintig positief (18 in 2016) met een sponsoring van € 102.600 
(€ 89.000 in 2016). 
 
Op de website staan een aantal Fondsen vermeld. Niet alle foundations willen dit. 
Veruit de grootste weldoener en voor het vierde jaar is de Teamco Foundation.  
In 2017 hebben meerdere Rabobank Foundations financieel bijgedragen.  

    
 
 
 



                  
 
In belangrijke mate en met dank aan het Oranje fonds kon VaarKracht een 
materialenbus aanschaffen. Voor een mooie inkoopprijs bij Fred Janssen in Huizen, 
de belettering bij RKP18 en met de bijdragen van TVM Foundation en Lions Gooise 
Meren kregen we de beschikking over een prachtige, ruime en goed ingerichte 
materialenbus. 
 

 
Materialen bus op pond bij Kaag en bij gebouw Lumen (magazijn) in Huizen 

 
Na de Fondsen zijn het de Lions- en Rotaryclubs die bijdragen. Veelal was deze 
financiële steun lokaal gericht om een regionale GroepsVaartocht te realiseren. 
 

                                         
 
De bijdragen vanuit het bedrijfsleven kwamen wederom niet zo op gang als gehoopt. 
BMT Surveys was dit tweede jaar een kleine sponsor. Als nieuwe sponsor hebben 
we Hartman Marine Shipbuilding op Urk mogen begroeten. 
  
In het algemeen zijn onze gasten niet erg bemiddeld en wij hebben dan ook geen 
druk op ons verzoek gelegd om een donatie te geven. Toch droegen de gasten 
gezamenlijk ook behoorlijk bij en al deze kleine beetjes telden beslist aardig mee. 
 
 

In 2017 zijn enkele 
GroepsVaartochten gerealiseerd  
die mede gefinancierd werden  
door zorginstellingen en 
patiëntenverenigingen.  
Met deze financiële bijdrage kregen 
zij een exclusieve vaartocht 
aangeboden. 
 
 
 
Adamas Inloophuis op Tall ship Eendracht 

 



                 
 
Organisatie  
Met het groeien van het aantal vaartochten, werd het eveneens belangrijk om 
voldoende vrijwilligers ter beschikking te hebben. Daarbij werden de vrijwilligers 
vroegtijdig geïnformeerd over wat van hen verwacht werd. Dit tijdens de vaartochten, 
maar ook bij beurzen, symposia en dergelijke. 
In de voorbereidingen op het vaarseizoen werd daar veel aandacht aan gegeven. 
Vroegtijdig werd de planning gemaakt en werden de GroepsVaartochten met de 
vrijwilligers ingedeeld. 

 
 
Bij iedere GroepsVaartocht werd een 
coördinator aangesteld en tevens 
iemand die speciale zorg voor de 
veiligheid en comfort van de gasten 
had. Dit waren in het algemeen 
medici en/of verpleegkundigen. 
        
 
 
Vrijwilligers Leni, Willemijn en Margo 
 

Van steeds meer belang werden de coördinatoren die vanuit ‘kantoor’ werken. 
De coördinator Vaartochten en Evenementen had de verantwoordelijkheid voor en 
de uitvoering van de aanmeldingen van de gasten. Met de toename van het aantal 
vaartochten en gasten, was dit een continue drukke en intensieve bezigheid. 
De coördinator schepen had als taak om het schippersbestand voor de 
PrivéVaartochten actueel te houden. Er hebben de nodige correcties en aanvullingen 
plaatsgevonden. In de zomer is er acquisitie gedaan in jachthavens in Alblasserdam, 
met als resultaat een GroepsVaartocht en aanmeldingen van meerdere schippers. 
 
 
Een nieuwe telg in het gezelschap van 
coördinatoren was de vrijwilliger die 
de matches maakte tussen de gasten 
die een PrivéVaartocht aanvroegen en 
de schippers die dit zouden kunnen 
realiseren. Voor dit werk heb je kennis 
en inzicht nodig in de watersport en 
het vraagt enkele maanden lang een 
continue aandacht en betrokkenheid 
bij gasten en schippers. 
 
 
 
   
 
                            Willemijn (evenementen) en Nicolette 
                            (privevaartochten) op kantoor 

 



                   
 

In oktober, dus na het vaarseizoen, meldde zich 
een vrijwilliger aan die de coördinatie 
vrijwilligerswerk wil gaan doen. Daar zijn wij heel 
blij mee! In een relatief rustige periode van het jaar 
kon het inwerken beginnen. 
Een introductie van deze vrijwilliger werd tijdens 
de nieuwjaarsbijeenkomst gegeven. 
 
Het hebben van een adressenbestand van 
zorginstellingen, patiëntenverenigingen werd altijd 
als zeer belangrijk ervaren en daar werd dan ook 
in 2017 met twee vrijwilligers aan gewerkt. Met 
hen werd het bestand op orde gebracht, maar er 
werden relatief weinig nieuwe contacten en 
adressen aan toegevoegd. Het is gebleken dat 
voor het onderhouden en uitbreiden van dit 
bestand een vrijwilliger op kantoor nodig is. Dit is 
een aandachtspunt voor de komende periode. 
       
  
Elise nu ook coordinator Vrijwilligers     
 

 
Het aantal HavenTeams is contant gebleven. De HavenTeams werden met name 
actief tijdens de jaarlijkse GroepsVaartochten. Incidenteel werd ook buiten die 
GroepsVaartochten contact gezocht, bijvoorbeeld voor PrivéVaartochten.        
 
De financiële administratie werd met het groeien van VaarKracht ook steeds 
intensiever. Zoals het hoort, werden alle bonnetjes en facturen in een 
boekhoudprogramma geplaatst en onder kostenplaatsen en kostensoorten 
weggeschreven. Voor velen onzichtbaar werk en een taaie klus om te doen,  
maar zeer nuttig in de opbouw van de jaarrekening van VaarKracht.  

 
Vrijwilligers op facilitair vlak, zoals het op orde 
houden van het magazijn en de materialenbus 
werd in 2017 niet ingevuld. De vrijwilligers van 
HavenTeam Huizen hebben dit veelal verzorgd. 
Gelukkig konden we regelmatig een beroep doen  
op enkele sterke mannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bas en Bert voor het zware werk 



                                   
 
2017 was het eerste volle jaar dat VaarKracht een 
directeur had. Ook schoof de derde bestuurder 
aan. Zo ontstond een volwaardig management en 
was de organisatie, ook met twee leden van de 
Raad van Advies, conform de ANBI-richtlijnen. In 
2017 werd tweemaal door het bestuur en de 
directeur vergaderd. 
Buiten de vergaderingen was ook regelmatig 
meer persoonlijk en informeel overleg. 
 
Er werden dit jaar tevens belangrijke 
(beleids)stukken opgesteld en door het bestuur 
goedgekeurd, zoals het reglement directie en 
bestuur. Ook werden de verzekeringen die voor 
VaarKracht waren afgesloten nogmaals door het 
bestuur doorgelicht.   

Evert Jan Witteveen (secretaris) in actie 
                                                                   

Al enige jaren heeft  
VaarKracht twee ambassadeurs, 
Frank van den Wall Bake en 
Susanne Dijksterhuis.  
Ambassadeurs zijn onmisbaar, 
zij kunnen adviseren op andere 
levels en binnen andere kringen, 
wat voor ons zeer waardevol 
was.  
 
Justus Heuzeveldt (met zoon), RvA 
 

 
Frank van den Wall Bake, Ambassadeur 
 

 
Er werden enkele pogingen gedaan om nóg een ambassadeur aan te trekken die in 
de publieke belangstelling (media) staat, maar deze werd niet gevonden. Hopelijk 
later. 
 
Op de website treft u de namen van de contactpersonen; 
 www.vaarkracht.nl/over-ons/referenties  
  
Met het wegvallen van de HavenTeams Kampen en Belt Schutsloot merkten wij dat 
zij de naam- en beeldmerk van VaarKracht bleven gebruiken. 
Dit was een reden om naam- en beeldbescherming aan te vragen. Dit is in 
samenwerking met Blenheim Advocaten gedaan. We hebben er nog niet mee 
hoeven “schermen”.                
 
 
 

http://www.vaarkracht.nl/over-ons/referenties


                    
GroepsVaartochten  
De GroepsVaartochten waren de activiteiten die het hele zomerprogramma van 
VaarKracht domineerden.  
 
In Amsterdam Marina lagen al meerdere jaren de flyers van VaarKracht, maar er 
was weinig animo onder de schippers om zich aan te melden. Toen een vrijwilliger 
en schipper van VaarKracht het initiatief namen veranderde de betrokkenheid. 
Met negen zeilschepen werd een GroepsVaartocht gehouden. 
De schippers leerden elkaar vóór, tijdens en na de vaartocht eindelijk kennen en er is 
een blijvende band ontstaan. 
 

     
      Schippers in Amsterdam Marina en Mahu M880 

 
Ook vanuit Amsterdam werd er gevaren op de voormalige mijnenveger Mahu M880. 
Het was wederom een feest - zeker voor de kinderen - om op mee te varen. 
 
De GroepsVaartocht met motorsleepboten vanuit Sneek was heel bijzonder. Niet 
alleen door de prachtige schepen die in colonne door Sneek voeren, maar ook de 
improvisatie van de ontvangst van de gasten. Het was heel basic met klapstoeltjes 
op een gravel veld, maar het werd als heel gezellig ervaren. 
 
De coördinator schepen van VaarKracht ging vroeg in de zomer naar Alblasserdam 
om daar te flyeren voor schippers. Dit spontane initiatief bracht de voorzitters van de 
lokale watersportverenigingen bij elkaar en resulteerde in het organiseren van een 
GroepsVaartocht. De samenwerking tussen het HavenTeam en de vrijwilligers Van 
VaarKracht was bijzonder gezellig en goed geregeld en werd bekroond met een 
fantastische vaartocht over de rivieren en door de Biesbosch. 

  
Met Motorsleepboten door Sneek en een warm welkom bij WSV Alblasserdam 



            
 
Urk voor de vijfde, Volendam voor de derde en Kaag voor de tweede keer waren 
mooie hoogtepunten van het VaarSeizoen. Deze vaartochten hebben een sterke 
eigen identiteit waar je van moet houden. Veel gasten hielden hiervan en meldden 
zich al vroeg aan. 
Op Urk zijn drone-filmopnames gemaakt, zie https://www.vaarkracht.nl/over-ons/  
 
Met de botenclub de Intercruisers en Lionsclub Gooise Meren werd voor de derde 
maal een GroepsVaartocht georganiseerd. Ditmaal niet vanuit Muiden, maar vanuit 
wsv De Vecht te Weesp. Het was een prachtige locatie en een gezellige jachthaven 
waar vanuit gevaren werd.  

        
       Schippers op Urk en met de Intercruisers door Weesp 

 
Een tegenhanger van al die grote GroepsVaartochten en een klein pareltje was de 
NatuurVaartocht vanuit Nieuwkoop. 

Slechts een klein gezelschap kon mee op de 
praam om van de schipper en diens vrouw 
uitleg te krijgen over het rietlandschap en te 
genieten van al het lekkers. 
Ook anders dan alle andere vaartochten werd 
er georganiseerd vanuit Wageningen. 
Naast varen was plezier en entertainment het 
kenmerk van deze vaardag. 
Alles werd uit de kast gehaald om de gasten 
te vermaken en een onvergetelijke dag te 
bezorgen. 
 
Mevrouw en meneer De Bok in Wageningen 
 

Inmiddels was VaarKracht ook in Lelystad voor de vijfde maal te gast bij Jachthaven 
Lelystad Haven. Van daaruit werd door jongeren gevaren en gezeild op koftjalk 
Schuttevaer. Wie de haren echt even wilde laten wapperen, kon in een van de ribs 
meevaren. Het was een onvergetelijke dag. Tijdens deze tocht werden filmopnamen 
gemaakt. Zie https://www.vaarkracht.nl/over-ons/  
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Met dank aan de coördinator regio Zeeland hebben er twee mooie 
GroepsVaartochten plaatsgevonden, te weten op de zeilklipper Nieuwe Maen vanuit 
Zierikzee en op zeilklipper Hoop op Zegen Numansdorp. 
 
Als rode draad liepen de vaartochten met Koninklijk jacht Piet Hein door ons 
vaarprogramma. Wij vonden het een mooie gelegenheid om op de dag dat de Piet 
Hein precies 80 jaar geleden in Muiden door het volk aan Koningin Juliana en Prins 
Bernhard werd gegeven, onze gasten op de Piet Hein van Huizen naar Muiden  
te laten varen.  

                           
          Piet Hein voor Muiderslot 
 
VaarKracht heeft in het vaarprogramma van de Piet Hein meegelift en zo konden we 
GroepsVaartochten aanbieden tijdens Tiel Maritiem, Hanzedagen in Kampen en Sail 
Den Helder. Ook werd vanuit Alkmaar de Zaanse Schans aangedaan. 
 
In Tiel werd twee maal een GroepsVaartocht gehouden. Eenmaal in samenwerking 
met wsv De Waal en de tweede vaartocht op de Piet Hein tijdens Tiel Maritiem. 
Het varen op de Waal met haar ‘verborgen’ zijarmen was weer heel bijzonder. 
 
Niet doorgegaan vanwege slechte weersomstandigheden zijn de SloepenVaartocht 
Leimuiden en de vaartocht op de Piet Hein vanuit Den Helder. 

 
De meeste gasten hebben we later 
bij een andere GroepsVaartocht 
kunnen onderbrengen. De 
SloepenVaartocht vanuit Terherne 
ging ondanks het regenachtige, 
winderige en koude weer wél door. 
Met dekens, parapluies en 
vroegtijdige pauzes in een warm 
onderkomen maakten we de dag 
zeer geslaagd. 
 
 

Monica van Leersum (bestuur) tijdens sloepentocht  in Terherne 



        
 
In Brielle is met veel plezier gevaren met het geuzenschip De Admirael. Het was een 
initiatief van een vrijwilliger uit de regio en zij heeft met steun van anderen van deze 
vaartocht een waar feestje gemaakt. 
 
De meerdaagse GroepsVaartocht 
die we in 2016 met jongeren hadden 
gehouden op Tall Ship Eendracht 
kon in 2017 niet doorgaan omdat er 
onvoldoende financiële dekking was. 
Het jongeren platform AYA’s 
kon/wilde niet financieel bijdragen, 
waardoor de last voor de Eendracht 
en VaarKracht te groot werd. 
 
 
                  Blij op geuzenschip De Admirael 

 
Gelukkig werden er wel twee GroepsVaartochten op tall ship Eendracht vanuit 
Rotterdam gehouden. Dit waren ‘gewone’ dagvaartochten waarbij de eerste een 
vrije aanmelding had. De tweede GroepsVaartocht was exclusief voor een 
Inloophuis. 
 
In 2016 hadden we gevaren tijdens het Amsterdam Light Festival. Helaas lukte het 
niet om in 2017 deze mooie vaartocht te mogen beleven. 
          
Stand van zaken en cijfers 
Dit jaar heeft de organisatie van VaarKracht een duidelijke verbeterslag gemaakt. 
Was eerder het doel ‘van servet naar tafellaken’ te groeien, in 2017 was het van een 
‘voldoende naar een ruime voldoende’ toe te werken. 
Met het maken van de draaiboeken en beleidsdocumenten zijn meerdere 
aandachtspunten geformaliseerd.  
De drie Bestuursleden en de twee leden van de Raad van Advies zijn allen zeer 
betrokken gebleken en de onderlinge verstandhouding en samenwerking is naar 
grote tevredenheid. 
 
JaarCijfers VaarKracht:           
         
           2013  2014        2015       2016    2017      
PrivéVaartochten      5      27   39  32       44     
GroepsVaartochten     8      16   21  31       42  
Gasten  300    870        1.045       1.440       1.620        
Privé schippers    70    120           189          250       250           
Uitgevaren voor     x       x                        x          240     220          
Charters         10      14   17  20             32   
Havensteden   10      17   14  16          18    
Vrijwilligers, circa 200    800           820          890      900          
Inkomsten €       19.000         37.000                83.000        123.000   143.000    
 



       

                                                                  
Vooruitzichten voor 2018 
Na vijf succesvolle en plezierige jaren, maken we ons op voor ons volgende lustrum 
in 2022.  
Maar eerst de focus op 2018, waarin we de ingeslagen weg met betrekking tot het 
organiseren van Privé- en GroepsVaartochten willen voortzetten. 
De PrivéVaartochten mogen in aantal (voorzichtig) toenemen. Dit is met name 
gewenst als er een vrijwilliger is die dit wil en kan blijven coördineren. 
De GroepsVaartochten nemen misschien iets toe, maar het hoeft niet. 
Uitgangspunt is dat we in 2018 ongeveer evenveel gasten een vaartocht kunnen 
aanbieden als in 2017, waarbij ook de nodige variatie in het aanbod wordt 
nagestreefd.  

We blijven zoeken naar bijzondere schepen en locaties om 
zo de belevenis voor de gasten nog mooier te maken. 
Er zal actief en vroegtijdig gekeken worden of er 
cateringbedrijven en horeca-instellingen zijn die de 
GroepsVaartochten kosteloos, of tegen een nette 
vergoeding willen cateren. 
Ook doen we weer een beroep op de serviceclubs om bij 
regionale vaartochten de handjes uit de mouwen te willen 
steken. 
Net als in 2017 zal er veel aandacht gegeven worden aan 
het instandhouden en uitbreiden van het aantal vrijwilligers. 
Samen met de coördinator willen we korte lijntjes en snelle 
communicatie. Ook hebben we oor voor suggesties en tips 
van onze vrijwilligers.  
Samen maken we het beter. 
 
Rolien Philips, 1e uurs vrijwilliger, RvA 

 
Dit jaar proberen we een nieuwe vorm en/of bezetting te krijgen voor het 
optimaliseren van onze contacten naar zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 
Een wens is een vrijwilliger die dit met regelmaat op ons kantoor wil komen doen. 
 
Nogmaals gaan we een poging doen om meer bekendheid en activiteiten in Limburg 
te krijgen. Inmiddels weten we dat de Piet Hein een vaartour naar Limburg gaat 
maken en we varen ook met Valken (open zeilbootjes) nabij Maasbracht. 
 

  
Maas bij Roermond                                                              Schippers voor PrivéVaartochten gezocht 



 

                         
 
Ook zal er grote aandacht uitgaan naar het uitbreiden van het aantal schippers dat 
deelneemt aan PrivéVaartochten. Momenteel is het bestand goed op orde en komen 
er vooral positieve reacties van de schippers die hebben deelgenomen. 
 
Op het vlak van de administratieve organisatie zoeken we versterking met een 
vrijwilliger. Het uitbesteden van de administratie is een wens en ook het plegen van 
enkele onderzoeken waarmee VaarKracht keuzes kan maken om zich te verbeteren. 

 
Vrijwilliger bij VaarKracht is passie, dankbaar en vooral leuk! 

 
Fondsenwerving zal ook voor het vaarseizoen 2018 weer intensief worden 
bedreven. De nadruk blijft liggen op de fondsen en serviceclubs. Bij de serviceclubs 
en andere evenementen-organisaties willen we graag het goede doel worden. 
In de sfeer van de aanhouder wint, blijven we bedrijven benaderen om VaarKracht te 
sponsoren. Het idee om voor € 250 een PrivéVaartocht (voor eigen medewerkers) te 
sponsoren blijven we ventileren. 
 
Het weer 
Het is opmerkelijk dat in het hele jaarverslag bijna niets over het weer is vermeld. 
Veelal begon de dag met het naar buiten, naar de wolken kijken. Regent het en wat 
zijn de voorspellingen? 

 
Terugkijkend kunnen we zeggen dat 2017 op de dagen 
dat we gingen varen een wisselend weerbeeld lieten 
zien. We hebben heel mooi, maar ook koud en 
regenachtig weer en harde wind gehad. Toch waren de 
vaartochten met minder zon en een ongenaam windje 
ook geslaagd en aan het weer kun je toch niets doen. 
 
 
 
 
 
Lieke Idsinga (voorzitter) met Piet Hein in Den Helder 

Huizen, 19 januari 2018 
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