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      JAARVERSLAG VaarKracht 2018 
        

 

Inleiding 
2018 was alweer het zesde VaarSeizoen van VaarKracht. Na de viering van het 

eerste lustrum voelde dit zesde seizoen als nieuwe start. De eerste vijf jaren 

kenmerkten zich door voorspoed en groei. Kunnen we dit wel blijven volhouden? 

Het is geruststellend om te laten weten dat het zesde vaarseizoen wederom 

prachtig was. We geven u graag ons verslag. 
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Doelstelling 2018 
In de koers van het organiseren en het aantal Privé- en GroepsVaartochten, d.w.z. de 

doelstelling van VaarKracht, is in de lijn der verwachtingen uitgekomen. Er hebben geen 

grote toenamen en uitzonderlijke situaties voorgedaan. 

Het totaal aantal gasten dat we een vaartocht hebben kunnen aanbieden is licht 

gedaald, maar is verklaarbaar.  

Er is in het aanbod van schepen en charters een mooi en variabel aanbod van 

vaartochten ontstaan. 

De extra aandacht die we hebben gegeven aan de catering en serviceclubs heeft 

geresulteerd in meer samenwerkingen, een mooie catering met relatief lager kosten. 

Het in standhouden van onze vrijwilligersorganisatie is gelukt. Samen met de 

coördinatoren hadden we korte lijntjes en snelle communicatiemomenten die veel 

duidelijkheid gaven. Regelmatig kwamen vrijwilligers op kantoor om vraagstukken te 

bespreken en op te lossen. 

De poging om meer bekendheid en activiteiten in Limburg te krijgen is  met de vaartocht 

op de Piet Hein nog niet helemaal gelukt.        

 

Het intensief benaderen van fondsen heeft haar vruchten afgeworpen. Ook de 

serviceclubs en andere evenementen-organisaties hebben in toenemende mate 

bijgedragen in de publiciteit en financiële bijdragen. 

PrivéVaartochten 
In 2018 is veel aandacht aan PrivéVaartochten gegeven. Deze Vaartochten zijn voor 

VaarKracht van primair belang. Door deze extra aandacht hebben er zesenveertig 

succesvolle PrivéVaartochten kunnen plaatsvinden. In 2017 waren het er vierenveertig 

Vanwege ziekte of het overlijden van de patiënt zijn zes geplande Privé Vaartochten 

niet doorgegaan. Drie gezelschappen die zich voor een PrivéVaartocht hadden 

aangemeld hebben zich bij een GroepsVaartocht aangesloten. 
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           PrivéVaartochten: even zelf het roer in handen en je vrij voelen 

 

Op de website zijn vele persoonlijke BlogBerichten over deze mooie vaartochten te 

vinden. We zijn blij met de circa 250 schippers die zich voor deze vaartochten 

beschikbaar stelden en trots op de schippers en crew die de gasten een mooie 

uitwaaidag hebben bezorgd. 

GroepsVaartochten 
Ook dit jaar stonden er al lang voor de aanvang van het vaarseizoen vele 

GroepsVaartochten op de VaarKalender. Wederom vele ‘repeaters’ zoals in de 

voorgaande jaren. In 2017 waren er tweeënveertig 

GroepsVaartochten in dit jaar waren het er 

vierenveertig. 

De trend dat er niet alleen in de weekenden, met 

name de zaterdagen maar ook op doordeweekse 

dagen gevaren werd, maakte deze toename mogelijk. 

Er werden af en toe zelfs twee GroepsVaartochten op 

een dag gehouden. In verband met de zomervakantie 

worden vanaf half juli tot half augustus geen 

GroepsVaartochten ingepland.  Helaas kon door het 

slechte weer de NatuurVaartocht vanuit Nieuwkoop 

niet doorgaan. Door onvoldoende belangstelling ging 

ook de Vaartocht in open zeilschepen (Valken) in 

Limburg niet door. Dit ondanks de enthousiaste inzet 

van Sailingcentrum Limburg. 

Spakenburg met botters 
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Net als voorgaande jaren werden ook dit jaar weer 

GroepsVaartochten vanuit Huizen, Weesp, Tiel, 

Lelystad Haven, Kaag, Amsterdam, Urk, Volendam, 

Alblasserdam en Terherne georganiseerd. 

Nieuwe initiatieven waren in Spakenburg met 

botters, in Loosdrecht met sloepen en een tweede 

vaartocht met motorboten en in Wanneperveen met 

sloepen. 

Bijzondere GroepsVaartochten op een groter schip 

werden vanuit Delft, Maarssen, Medemblik, Hattem, 

Enkhuizen, Rotterdam, Vlaardingen, Cuijk,                   Urk en VisFoodFestival 

Roermond en Numansdorp georganiseerd. 

 

Om de sfeer van een (Groeps)Vaartocht te proeven, kunt u via de website bij de 

zoekfunctie de plaatsnaam intoetsen, waarna het BLogBericht verschijnt. 

 

Graag brengen we een aantal bijzondere GroepsVaartochten uit 2018 onder de 

aandacht. 

De GroepsVaartocht in Weesp werd georganiseerd door Lions Gooise Meren. 

Deze was bijzonder omdat de vaartocht in samenwerking met Weesp Marketing 

plaatsvond. Meerdere leden van deze club hadden schepen, of connecties, waardoor er 

een bijzondere samenstelling van schepen ontstond.  

 

Ook de aanwezigheid van een koor 

maakte de lunch tot een soort 

openluchtconcert. 

Bij terugkomst was er een 

harmonicaman en later trad een 

band op. Het was heel speciaal. 

Bijzondere schepen in Weesp zoals een 

BoatHouse en een Narrowbaot. 

 

De vaartocht vanuit Lelystad Haven was met jongeren die elkaar konden ontmoeten en 

ervaring met zeilen op Koftjalk Schuttevaer opdoen. Later het jaar namen de meesten 

deel aan de meerdaagse GroepsVaartocht op Tallship Eendracht. 

De GroepsVaartocht op Urk is altijd spraakmakend en bijzonder, maar dit jaar nog extra 

omdat er op onze vaardag ook het VisFoodFestival plaatsvond.  
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De terugkomst van de gasten was niet in de veilinghal, maar op de kade te midden van 

het visfoodfestival. Het  Urker koor de Zuiderzeezangers gaf een geweldig optreden ten 

beste waar onze gasten maar ook het andere publiek van genoten. 

 

Eerdere jaren hebben we vanuit Belt Schutsloot in de Brederwiede gevaren. We vonden 

het heel jammer dat we dat niet konden voortzetten, maar gelukkig konden we dit jaar 

vanuit Wanneperveen een mooie Sloepenvaartocht houden en door het prachtige 

natuurgebied varen.                                       

Vanuit de Koninklijke Watersport-Vereeniging 'Loosdrecht' werd voor het eerst een 

sloepentocht georganiseerd. Het was zeer geslaagd en hopelijk voor herhaling vatbaar. 

Wij zijn blij dat Loosdrecht nu ook op de VaarKalender voorkomt.  

De GroepsVaartocht op de IJsvogel in Delft was bijzonder. Er kon slechts een klein 

gezelschap aan deelnemen, maar deze werd wel enorm in de watten gelegd. Dit op het 

vlak van gastheerschap, culinair en natuurlijk was het mooi om door Delft te varen. 

De Vaartocht vanuit Maarssen over de Vecht op salonboot ms De Tijd was eveneens 

indrukwekkend. Het vaargebied was natuurlijk prachtig en er was zoveel te zien. Ook de 

catering was fantastisch verzorgd 

door Traiteurie-Wijnhandel Oud 

Loosdrecht en Albert Heijn. 

De vaartocht op de Tjalk De Tijd 

vanuit Medemblik was een heel 

mooie ervaring. De schipper liet de 

gasten varen, helpen met zeilen 

hijsen, en lekker genieten 

natuurlijk. Er stond een mooi 

briesje dus het was volop genieten.  
     

 

 Luieren op het dek van De Tijd 
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Twee keer hebben we vanuit Enkhuizen gevaren op Koftjalk Schuttevaer. 

Onze gasten waren beide vaartochten afkomstig van het Adamas Inloophuis, die het 

schip exclusief voor haar gasten had. Omdat de meeste gasten en begeleiders elkaar 

kenden, was de sfeer heel vertrouwd en kon men met name ook van elkaar genieten. 

Natuurlijk was het op dit schip ook helpen de zeilen 

hijsen en aan het roer als men dat wilde. 

De jaarlijks terugkerende vaartocht op de voormalige 

mijnenveger MAHU M880 vanuit Amsterdam was dit 

jaar bijzonder omdat deze exclusief werd gebruikt voor 

kinderen van het Toon Hermanshuis in Amersfoort.  

 

De bemanning was zeer in haar nopjes en had alle 

charmes ingezet om de jongeren en begeleiders te 

behagen. Er was een piraat aan boord, men leerde 

knopen en krijg bij vertrek een plunjezak met inhoud 

mee. 

        Gezagvoerder  Mauhu M880 met kids 

Koninklijk jacht Piet Hein was voor het tweede seizoen een rode draad door ons 

vaarseizoen. De eerste vaartocht was vanuit Hattem/Zwolle, waarna de Piet Hein voor 

drie dagen vanuit Huizen voer. Vervolgens hebben we een keer vanuit Rotterdam 

gevaren. 

VaarKracht had zich voorgenomen om bekender in Limburg te worden en daartoe werd 

de vaartocht met de Piet Hein over de Maas gepland. Vanuit Cuijk en Roermond 

werden de GroepsVaartochten gehouden. Dit ook in het kader van meer bekendheid. 

Het was een matig succes. 

      

     Koninklijk jacht Piet Hein vanuit Roermond en Cuijk 
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In totaal hebben we twaalf keer met de Piet Hein gevaren; het waren alle geweldige 

belevenissen.  

De Piet Hein maakte in Rotterdam een bijzondere ontmoeting met de politieboot die 

destijds het begeleidende schip van de Piet Hein was. Deze politieboot heet nu ms 

Saeftinghe en samen voeren ze door de Rotterdamse havens. Bij de ms Rotterdam 

lagen ze even stil om de gasten de beide schepen te laten fotograferen. 

De ms Saeftinghe was een mooie ervaring om op te varen. Het schip lag in Vlaardingen 

en we hebben er twee vaartochten mee gehouden. De support kwam vanuit Lionsclub 

Maassluis en een bedrijf dat financieel heeft bijgedragen. 

                     
                   ms Saeftinghe en P5 
 

Op de tweede vaardag kon ms Saetinghe aanleggen bij een politiepost te water en 

konden de gasten een kijkje nemen in een nieuwe politieboot. Het was allemaal 

indrukwekkend. 

De afsluiting van het vaarseizoen is altijd in Huizen, maar later in het jaar werd toch nog 

een GroepsVaartocht vanuit Numansdorp gehouden. Er werd gevaren op de Tjalk De 

Horizon.  

Zoals we eerder hebben vermeld, waren we in de gelegenheid om een meerdaagse 

zeilvaartocht op Tallship Eendracht te houden. Meer dan vijfendertig jongeren namen er 

aan deel. Het vertrek en de terugkomst waren in Rotterdam.   

Van deze zeereis is een uitgebreid verslag gemaakt; zie hier.  

           

https://www.vaarkracht.nl/groepsvaartocht/rotterdam-tall-ship-eendracht-meerdaagse-jongeren-zeereis-15-19-aug-2018/
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VaarKracht Organisatie 
Het aantal PrivéVaartochten en GroepsVaartochten in 2018 was goed te organiseren. 

Met de huidige inzet van vrijwilligers en het werk op het kantoor kan dit aantal niet meer 

sterk toenemen. Om meer PrivéVaartochten te kunnen handelen werd de administratie 

vereenvoudigd.  

 

De voorbereidingen op de GroepsVaartochten 

werden verder verbeterd. De veelal aanwezige 

werkinstructies werden herschreven. Tevens werden 

‘meeneem- en cateringlijsten’ gemaakt. Hierdoor is 

de kans dat iets wordt vergeten kleiner geworden.  

De coördinatie van de vrijwilligers voor deelname 

aan de GroepsVaartochten en evenementen werd 

door Elise Pel georganiseerd. Ze heeft het heel erg 

goed gedaan, waardoor de bezetting op de schepen 

en bij evenementen prima op orde was. 

Er ontstond een mooie samenwerking waardoor 

vroegtijdig duidelijk werd welke vrijwilligers waar 

binnen de ServiceTeams aan gingen deelnemen. De 

onderlinge communicatie verliep daarmee nog beter 

dan het voorgaande jaar.   

                                                                                           
Elise Pel, coördinator vrijwilligers 

Inmiddels had VaarKracht een kleine honderd geregistreerde vrijwilligers die zich als 

ServiceTeam lid voor GroepsVaartochten willen inzetten.  

 

Voor onze vrijwilligers hebben we twee bijeenkomsten georganiseerd. De eerste was in 

Rotterdam op de Sociëteit De Maas. Daar werden presentaties gegeven over de Volvo 

Oceanrace en de KNRM. Voor de vrijwilligers is een mooi fotoboekje over VaarKracht 

gemaakt. 
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In Huizen werd een BBQ georganiseerd en was het een gezellig samenzijn in de tuin 

van de initiatiefnemers van VaarKracht. 

 

  

Vrijwilligersbijeenkomsten; sociëteit de Maas in Rotterdam en BBQ in Huizen 

 

We hadden het idee dat onze vrijwilligers pool voor het ServiceTeam voldoende groot 

was geworden en een toename van vrijwilligers niet meer nodig was. We stonden nog 

wel open voor verpleegkundigen, medici en gastvrouwen met horeca- ervaring (en 

zeebenen). 

Wel was opmerkelijk dat er enkele vrijwilligers waren die zich vaak en een aantal dat 

zich niet of nauwelijks meer aanmeldde. Na dit vaarseizoen zal dit de nodige aandacht 

krijgen, want we willen toch iedereen aan boord houden!  

 

Voor alle GroepsVaartochten en 

evenementen werden werkinstructies 

gemaakt. Met de ervaring van 

voorgaande jaren werden deze 

duidelijker en ook meer door de 

vrijwilligers als werkdocument gebruikt. 

Voor elke vaartocht werden ook 

catering- en meeneemlijsten opgesteld. 

Ook dit maakte de voorbereidingen 

duidelijker en de volgende vaartochten 

eenvoudiger.  
                                          Werkinstructies GroepsVaartochten 
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Op het kantoor had zich een wisseling van vrijwilligers voorgedaan. Onze Willemijn van 

het Klooster, die al drie jaar de aanmeldingen van de gasten deed, wilde met dit werk 

stoppen en zich op andere zaken richten. Willemijn ging zich met name bezighouden 

met de meerdaagse zeiltocht op de Eendracht. 

We prezen ons zeer gelukkig 

toen onze vrijwilliger Angela 

Baesjou zich voor kantoorwerk 

aanmeldde. Daarmee werd het 

werk van Willemijn geruisloos 

overgenomen. 

 

 

Van links naar rechts: 

Rolien Philips 

Lilian van Bentum 

Willemijn van Klooster 

Angela Baesjou 

 

 

Lilian van Bentum heeft zich ingezet voor het onderhouden van de contacten met de 

zorginstellingen en patiëntenverenigingen. Zij kreeg regelmatig ondersteuning van 

Caroline Steller. Hiermee bleven de contacten naar de zorginstellingen goed 

onderhouden. 

Het schepenbestand voor de PrivéVaartochten werd door Margo Goulooze verzorgd. Er 

kwamen nieuwe aanmeldingen binnen en er werden schippers uitgeschreven. Het 

totaal aantal schippers is licht toegenomen.  

De PrivéVaartochten werden door Nicolette van Gorp en Robert Rust verzorgd. Later in 

het seizoen meldde zich een schipper, Ab Heijn, aan die dit werk wel wilde doen. Hij 

kon zich gaandeweg het seizoen inwerken en aan het maken van matches tussen 

gezelschappen en schippers beginnen.  

In het najaar werd besproken dat Ad Heijn ook het schippersbestand voor de 

PrivéVaartochten gaat beheren. Daarmee krijgt hij meer inzicht in en gevoel bij de 

schepen en schippers die hieraan deelnemen. 

Margo Goulooze ging zich meer richten op het registreren en onderhouden van 

contacten met jachthavens en watersportverenigingen in het algemeen. 
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Een mooie acquisitie werd naar Jachthaven Biesbosch ondernomen. Onze 

aanwezigheid zette VaarKracht op de waterkaart, waarop meerdere aanmeldingen van 

schippers volgden. 

We prijsden ons gelukkig toen zich in het najaar een vrijwilliger aanmeldde die dit 

catering werk op zich wilde nemen. Voor 2019 geeft dit mooie vooruitzichten. 

Het aantal HavenTeams in 2017 en 2018 is gelijk gebleven; beide jaren zijn vijftien 

HavenTeams in actie gekomen om GroepsVaartochten te organiseren.  

 

Als organisatie had VaarKracht zich in 2017 op het 

vlak van doelstelling, naam en logo laten registreren 

en daarmee een soort van bescherming gekregen. 

Vanaf dat moment realiseerden wij ons dat 

VaarKracht alert moet zijn op juridische- en 

verzekeringszaken. In 2018 werd ons 

verzekeringspakket nogmaals goed doorgenomen en 

door het bestuur geaccordeerd. 

Eind van dit jaar kwamen we in gesprek met een 

vrijwilliger die deze thema’s eventueel zou kunnen 

onderzoeken en hierover adviseren. Concreet hebben we in dit kader met bevredigend 

resultaat geacteerd naar onze huisbankier die met een ongewenst eisenpakket kwam. 

Vanuit de financiële administratie waren 

geen bijzonderheden te melden. Met de 

steun en expertise van de accountant en 

het toezicht van de penningmeester van het 

bestuur, werden alle boekingen van kosten 

en opbrengsten conform de ANBI-richtlijnen 

verwerkt en gepubliceerd. 

 

Er waren gelukkig wel vrijwilligers die af en 

toe hielpen en met name ook de materialen 

bus op locatie konden brengen. De 

materialen bus voldeed zeer goed en ook 

het magazijn bood een prima uitvalsbasis.      Materialen bus en magazijn; onmisbaar in de logistiek 

Zo verliep ook op facilitair vlak alles op rolletjes. 
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Bij het Bestuur, de Raad van Advies, de Ambassadeurs en directie hebben zich in 2018 

geen wijzigingen voorgedaan. Allen waren gedurende het hele jaar op een of     andere 

manier betrokken en bezig met       VaarKracht. Dit als schipper, coördinator             

vaartochten of evenementen, fondsenwerver      

of gewoon met nuttige adviezen. 

Er hebben twee bestuursvergaderingen plaatsgevonden, waarbij ook de leden van de 

Raad van Advies aanwezig waren. Zo konden we het aantal officiële vergaderingen 

klein houden. Op verzoek en incidenteel werden bepaalde thema’s in gewenste (kleine) 

setting besproken om zo naar derden te reageren. 

VaarKracht is nog steeds op zoek naar nieuwe ambassadeurs die VaarKracht 

bijvoorbeeld in de media een gezicht kunnen geven. Met een aantal mogelijke 

kandidaten is contact gezocht, maar dit heeft nog niet 

tot het gewenste resultaat geleid. Ook in 2019 zullen 

we hier aandacht aan besteden.  

Op de website treft u de namen van de 

contactpersonen van VaarKracht, Zie hier. 

 
Publiciteit en media 

De bekendheid van VaarKracht is ook in 2018 weer 
toegenomen. De nadruk lag vooral op bekendheid 
creëren binnen de zorg. Zo zijn onder andere 
publicaties in Olijf, Oncologica, JK en Helen tot stand 
gekomen.  
 
 
 
 
Publicaties  2018                                                

 
Vanuit het kantoor werden de contacten, respectievelijk de bestanden up to date 
gemaakt. Voor het tweede jaar waren we met een stand aanwezig op de Nationale 
Gezondheidsbeurs in Utrecht. De beurs werd goed bezocht, maar we hadden toch het 
idee dat we minder contacten maakten dan de vorige keer. 
Richting de zorg heeft VaarKracht deelgenomen aan het NVPO-congres, AYA 

symposium en het ILV-congres. We stonden er met een kleine stand om bekendheid te 

krijgen en contacten te leggen. 

 

 

https://www.vaarkracht.nl/over-ons/referenties/
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Op het vlak van de schippers heeft weinig publiciteit plaatsgevonden. Wel heeft 

VaarKracht deelgenomen aan de HuizerHavendag, het 50-jarig jubileum van jachthaven 

Biesbosch en waren we vertegenwoordigd met het schip Hollandia  bij Dort in Stoom.  

 

Onze aanwezigheid in jachthaven Biesbosch was zeer succesvol. Meerdere schippers 

hadden zich nadien aangemeld; restaurant Boeien introduceerde het ‘Waterkaraffen’-

project en mogelijk dat met onze aanwezigheid in 2019 een GroepsVaartocht 

georganiseerd gaat worden. BlogBericht lezen? Zie hier. 

Het is in het kader van de bekendheid van VaarKracht is het altijd aardig om een 

burgemeesters of wethouders aanwezig te hebben bij de GroepsVaartocht.  

 

Zo hadden wij het genoegen om twee wethouders en acht burgemeesters te begroeten 

en wel in Huizen, Weesp,  Maarssen, Urk, Volendam, Hattem, Alblasserdam, 

Wageningen, Rhenen en in Cuijk.  

Het was ook weer als vanouds om de opening van het VaarSeizoen samen met 

Marlous Verbeek te mogen doen. Als wethouder van Huizen heette zij onze gasten een 

warm welkom, waarna het VaarSeizoen geopend was.   BLogBericht lezen, zie hier. 

 

 

 

 

 

 

 

burgemeester Wijdemeren   
 

 

Een prachtig initiatief was de deelname van een 

schippersechtpaar aan de Scan Covery Trial. Dat 

was een 7.000 km lange toertocht naar het 

noorden van Scandinavië waarbij VaarKracht voor 

hen het goede doel was. We vonden het 

fantastisch dat zij dit met hun Team2FriendZ voor 

VaarKracht deden. Het was een mooi moment 

toen we bij Sonnema in Bolsward de cheque in 

ontvangst namen en hun belevenissen konden 

horen.  BLogBericht lezen, zie hier.                                                               Scan Covery Trial bij Sonnema  

https://www.vaarkracht.nl/promotieactie/biesbosch-promotie-vaarkracht-op-50-jarig-jubileum-jachthaven-5-mei-2018/
https://www.vaarkracht.nl/groepsvaartocht/huizen-opening-6e-vaarseizoen-en-groepsvaartocht-21-april-2018/
https://www.vaarkracht.nl/evenement/lelystad-start-scan-covery-trial-van-team-2friendz-5-januari-2018/
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Spectaculair was de 24 uurs Zeil Challenge in oktober. Het schip Malle Piet met 

schipper Jan Stoker en crew gingen de 24 uurs van Medemblik varen. Door 

omstandigheden solo. Het leek in het begin een heel klein initiatief, maar het 

ontwikkelde zich als een geweldig evenement dat veel publiciteit bij meerdere havens 

heeft gegeven. Ook de sponsoropbrengst was groots!  BLogBericht lezen, zie hier. 

 

    

De 24 uurs Zeil Challenge; binnenkomst Medemblik en Jan Stoker en crew 

 

Een bijzondere promotie voor VaarKracht was het collecteren in Spakenburg bij een 

voetbalwedstrijd. We mochten ons met banieren, posters en met een PromotieTeam bij 

de entree opstellen en haalden met de collectebussen een behoorlijk centje binnen. 

Minstens zo belangrijk was het vergroten van onze bekendheid. Ook in het stadion 

werden we omgeroepen.  BLogBericht lezen? zie hier. 

 collecteren in Spakenburg 

Ook een evenement met promotionele waarde was de Maritieme Veiling in Veilinghuis 

De Eland. Op initiatief en in samenwerking met jachthaven Vinkeveen  werden in deze 

veilingperiode kunstwerken tentoongesteld waarbij de opbrengst (gedeeltelijk) naar  

 

https://www.vaarkracht.nl/evenement/urk-24-uurs-zeil-challenge-20-oktober-2018/
https://www.vaarkracht.nl/evenement/spakenburg-collecte-voetbalclub-sv-spakenburg/
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VaarKracht zou gaan. Het kunstwerk van Ramon Otting, genaamd ‘ik zit op het water’  

was het pronkstuk.  We hielden een mooie receptie en keken uit naar de veiling. Helaas 

werd niet op de werken geboden, dus niet verkocht. BLogBericht lezen, zie hier. 

Onze website heeft met haar BlogBerichten een toenemende aantrekkingskracht, maar 

nog meer gewaardeerd werden de evenementen die op Facebook werden geplaatst. 

Vanuit Facebook nam het aantal aanmeldingen in navolging van 2017 wederom toe. 

Eind 2017 had VaarKracht 1.300 volgers, dit jaar waren het er meer dan 1.700. 

 

VaarKracht heeft Frank van den Wall Bake als ambassadeur en daar zijn we heel trots 

op en blij mee. Als deskundige gaf hij aanwijzingen die hout sneden. Toch staat nog 

een ambassadeur voor VaarKracht op het wensenlijstje. Iemand die deuren opent in de 

media bijvoorbeeld.  

 

De meest gewaardeerde ambassadeurs zijn voor VaarKracht de gasten die hadden 

meegevaren. Bij het van boord stappen kreeg men een setje flyers mee, die naar het 

blijkt op vele locaties die voor VaarKracht onbekend waren neergelegd werden. 

 

Het koninklijk jacht Piet Hein heeft ook in 2018 weer bijgedragen in de publiciteit en 

bekendheid van VaarKracht. Naast het comfort dat het schip onze patiënten biedt, was 

het een ware publiekstrekker. Dit is dus extra leuk om op mee te varen. In De 

Gelderlander kreeg de vaartocht op de Piet Hein een persoonlijk artikel van een daar 

wonende gast. 

Fondsen,  sponsoren, donaties, acties en samenwerkingen 

Fondsen 
Voorafgaand aan ieder VaarSeizoen worden diverse fondsen met zorg benaderd voor 

financiële steun. Het is altijd spannend om de reacties te ontvangen. Gelukkig wordt 

door vele fondsen de doelstelling van VaarKracht onderbouwd ontvangen we jaarlijks 

diverse donaties. De fondsen leveren de grootste financiële bijdrage aan VaarKracht. 

Deze donaties gaven ook in 2018 een solide basis om GroepsVaartochten met 

charterschepen te kunnen boeken. 

In de regio is het Coöperatieve fonds van de Rabobank VaarKracht 

altijd bijzonder goed gezind met financiële steun op facilitair vlak. 

Eind februari werd inzichtelijk welk budget VaarKracht voor het 

vaarprogramma 2018 te besteden had. Helaas kregen we van een 

groot fonds te horen dat zij om externe redenen niet  

https://www.vaarkracht.nl/evenement/vinkeveen-en-diemen-maritieme-veiling-de-eland-de-zon-5-april-2018/
https://www.facebook.com/VaarKracht/
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konden sponsoren. Onze veruit grootste sponsor viel af. Daarom werd besloten om een 

vaartocht met tallship Eendracht en met zeesleper Elbe niet door te laten gaan. We 

hadden ons zo verheugd, maar financieel wilden we geen risico nemen.  

Later in het jaar diende zich het Blarickhof Fonds aan, die de vaartochten van de Piet 

Hein in Huizen financierde; het was een groots geschenk.  

Het grootste en meest bijzondere project was de meerdaagse zeilvaartocht op tallship 

Eendracht met jongeren. Deze vaartocht werd financieel mogelijk gemaakt door twee 

fondsen, t.w. het Jaskifonds en Stichting Roparun.  

 

Fondsen  2016  2017  2018  (bij benadering) 

Aangeschreven  32  37  32   

Positief  18  20  23   

Negatief  14  17    9 

Donaties  € 82.000 € 104.00 € 97.000 

 
Sponsoren 
VaarKracht begon in 2018 wat meer dan in de voorgaande jaren bedrijven te 

benaderen. Na vijf succesvolle seizoenen is de tijd hier rijp voor. Enkele bedrijven 

hebben VaarKracht als goede doel omarmt; wij waren er blij mee en wensen ons en 

zullen er aan werken dat deze trend zich voortzet. 

In 2018 werd ongeveer € 4.000 aan sponsoring van bedrijven ontvangen. Zie hier 

De fondsen en sponsoren staan op de website vermeld. Niet alle fondsen staan 

vermeld. Dit op eigen verzoek. Zie hier 

 
Donaties 
In het algemeen zijn de collecte-opbrengsten bij de GroepsVaartochten beperkt, maar 

door de vele vaartochten werd in 2018 toch een aanzienlijk bedrag verzameld.  

Drie keer hadden nabestaanden van gasten 

die hadden meegevaren zich ingezet voor 

VaarKracht en grotere donaties gedaan. Hier 

waren wij bijzonder blij mee. Onze gasten en 

naasten waren en zijn natuurlijk onze beste 

ambassadeurs. 
Donatie van nabestaanden 

https://www.vaarkracht.nl/sponsors-2018/
https://www.vaarkracht.nl/sponsors-2018/


17 
 

              
Acties en samenwerkingen 

Acties 
Het ‘Waterlabel-project’ kwam ook in 2018 niet echt 

van de grond. Dit komt met name doordat er nog geen 

vrijwilliger was die dit project kon trekken. Geen nood, 

we wachten het moment rustig af. 

Restaurant Boeien in Dinteloord heeft in 2018 wel 

deelgenomen, evenals Eetgelegenheid Dickens in 

Huizen en Restaurant Het Kompas in de Kaag. 

Het plaatsen en de opbrengsten van statiegeldzuiltjes 

in supermarkten nam stilletjes toe. Dit dankzij de inzet 

van onze vrijwilligers Ad de Klerk in de regio Zeeland, 

door Monica van Leersum in Den Haag en door onze 

bekendheid in Huizen natuurlijk.  

 

De AH en de Boni waren voor VaarKracht 

trouwe supermarkten.  

Het was niet zozeer een samenwerking, maar 

wel een prachtig aanbod van Bow Print om een 

VaarKracht fotoboek te maken. Twee 

vrijwilligers, te weten Margo Goulooze en 

Meriam Stuur, hebben zich maandenlang 

beziggehouden met het verzamelen van foto’s 

van de afgelopen vijf jaar. Daarna werden de 

opmaak gedaan en werd het aangeboden om te 

drukken. 

   Bow Print sponsorde onze fotoboeken                 Voor 

ons was het een mooie gelegenheid om  

                                                               vijf jaar VaarKracht in beeld te kunnen brengen 

en aan voor ons belangrijke personen aan te bieden.  Het  was en is voor ons van 

onschatbare waarde. 

Een mooi initiatief kwam van de havenmeesters van Urk. Tijdens een bezoek van een 

botenclub werden geen havengelden geheven, maar werd door de Steeler botenclub 

een bedrag verzameld en aan VaarKracht overgemaakt.  
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Samenwerkingen 
Een samenwerking uit onverwachte hoek maar met een grote impact ontstond in 

Huizen. Stichting VaarKracht is gevestigd in Huizen aan de Aanloophaven. Daar is een 

ophaalbrug die van april tot en met oktober bediend moet worden. VaarKracht had zich 

in 2016 bij de gemeente Huizen aangemeld dit te willen verzorgen. Medio maart (2018) 

kregen we het bericht om dit te mogen doen. Het werd een intensieve klus, maar met 

de buurtbewoners als vrijwilligers en later de support vanuit de gemeente Huizen 

ontstond er een bijzonder buurtinitiatief waar naar verwachting in 2019 ook door 

mensen die leven met kanker gebruik van gemaakt kan worden.  

 

   
Brug Aanloophaven Huizen en vrijwillige buurtbewoner als brugwachter 
 

Bijvoorbeeld middels het varen in open zeilboten (Valken) en het krijgen van zeillessen 

in Optimisten. Een enthousiaste groep nieuwe vrijwilligers gaat dit organiseren. 

Twee keer per jaar nodigen wij gasten uit waar wij een goede samenwerkingsband mee 

hebben of mee hopen te krijgen. Evenals vorig jaar vond deze plaats vanuit Rotterdam 

met een avondvaartocht op de Piet Hein. Er werd genoten van het mooie Rottterdam 

met haar verlichte gebouwen, bruggen, etcetera. Ook de contacten die met elkaar 

gemaakt werden, waren nuttig en plezierig. 

De Vaartocht voor genodigden in Huizen kon vanwege het slechte weer niet doorgaan, 

maar werd omgezet in een bezichtiging van de Piet Hein voor geïnteresseerden. Deze 

mogelijkheid werd redelijk benut en resulteerde toch in een mooie avond.  
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Zorginstellingen en Patiëntenverenigingen 
De contacten met de zorginstellingen en patiëntenverenigingen werden steeds beter. 

De verhalen die de medewerkers van de instellingen te horen krijgen, geeft hen 

vertrouwen in VaarKracht. Er worden meer flyers aangevraagd en patiënten worden 

vaker naar VaarKracht verwezen. Kortom, het enthousiasme vanuit de zorg neemt toe. 

 

Het Adamas Inloophuis was ook dit jaar heel plezierig aanwezig door samen met 

VaarKracht twee vaartochten vanuit Enkhuizen te houden. De gasten werden welkom 

geheten op Koftjalk Schuttevaer. Het varen op dit schip werd door de gasten als 

geweldig ervaren. Natuurlijk hebben de vrijwilligers van VaarKracht daar ook een 

steentje aan bijgedragen. 

 

Adamas Inloophuis gasten varen op de Schuttevaer 

 

Met de Prostaat Vereniging is een GroepsVaartocht vanuit Huizen gehouden. 

Het koor ‘Zingen voor leven’ uit Amsterdam had een exclusieve vaartocht op de Piet 

Hein. Deze voer vanuit Huizen. 

Samenwerking met serviceclubs 
Jaarlijks wordt  in de maand oktober, voorafgaand aan het volgende vaarseizoen een 

mailing naar de serviceclubs gestuurd.  De reacties druppelen het gehele jaar door 

binnen en resulteren dan in lokale samenwerking en een aanzienlijke financiële steun. 

Rotary Roermond en Maas hebben na een kennismaking direct aangepakt en een 

GroepsVaartocht gefaciliteerd. Daarnaast is, tot ieders tevredenheid, ook een vaartocht 

op de Piet Hein met de eigen leden gehouden. 

In Hattem was de ondernemersvereniging present om de vaartocht op de IJssel te 

faciliteren.  

Lions Maassluis maakte de twee vaartochten op de ms Saeftinghe mogelijk. 
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In ontvangst name van checks van Lions Huizen en van Rotary Blaricum Laren 

 

Lions Huizen organiseerde een loterij met een mooie opbrengst voor VaarKracht. 

Bij de organisatie van het Dorpsdiner door de Rotary Laren Blaricum was VaarKracht 

een van de goede doelen en mocht een mooie cheque in ontvangst nemen. 

Ieder jaar is de Lionsclub Gooise Meren actief voor VaarKracht en organiseerde ook in 

2018 weer een prachtige GroepsVaartocht op de Vecht.                                                                                               

 

Ook Lionsclub Oostergo organiseerde opnieuw een prachtige SloepenVaartocht.  

 

VaarKracht dankt de serviceclubs voor hun inzet en enthousiaste deelname.  

 

Catering 
In 2018 hebben we ons meer dan de vorige jaren gericht op de samenwerking met 

catering en horecabedrijven. Dat resulteerde in nieuwe contacten en grotere 

bijdragen in de catering kosten van de 

GroepsVaartochten.  

Een speciaal plekje in ons hart kreeg 

Restaurant de Haven van Huizen en 

haar medewerkers. Zij faciliteerden 

VaarKracht bij de opening van het 

VaarSeizoen en de vaartochten met de 

Piet Hein.  

Ook enkele medewerkers van het 

restaurant hebben als gastvrouw/heer 

meegevaren. Het waren voor onze 

vrijwilligers en de medewerkers  

Medewerkers van restaurant Haven van Huizen                      prachtige belevenissen.     
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De GroepsVaartocht vanuit Amsterdam Marina werd wederom gesponsord door Loetje 

aan het IJ en de GroepsVaartocht vanuit Wageningen door Restaurant Moeke in 

Rhenen.  

 

In Hattem deed restaurant Zoethout de catering. In Loosdrecht werd de lunch op het 

terras van Pos Catering gehouden. 

 

 

 

Heel bijzonder en anders dan dat we ooit 

hebben meegemaakt was de catering aan 

boord van de Piet Hein in Cuijk door La 

Vie Catering.  BLogBericht lezen, zie hier.                                                                      

 

 

 

 La Vie Catering 

 

Ook de samenwerking en de betrokkenheid vanuit de supermarkten heeft 

toegenomen. 

In Alblasserdam en in september in Huizen, werd de catering van de 

GroepsVaartochten door Albert Heijn verzorgd. In Hattem had AH bijgedragen in de 

GroepsVaartocht op de Piet Hein. 

 

  
                                             Supermarkten Albert Heijn en Boni hebben in 2018 veel support gegeven  

https://www.vaarkracht.nl/groepsvaartocht/cuijk-piet-hein-en-la-vie-catering-19-september-2018/
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VaarKracht in cijfers 
    2013     2014 2015      2016          2017          2018 

PrivéVaartochten         5         27    39          35        44              46 

GroepsVaartochten       8         16    21          31       42            44    

Gasten/deelnemers   300       870       1.045     1.440  1.625         1.540 

kinderen deelgenomen     151        131     132             143 

deelnemende charters    10         14    17          20           28               32 

havensteden      10         17    14            16               14               18 

vrijwilligers    200       800  820           889      956            952 

inkomsten      € 19.000  € 37.000  € 83.000  € 123.000  € 143.000   € 195.000 

 
Vooruitzichten seizoen 2019 
De voorgaande zes vaarseizoenen hebben ons 

het vertrouwen gegeven dat we ook voor 2019 

dezelfde koers kunnen aanhouden. We blijven 

openstaan voor zelfkritiek en commentaren van 

derden, met het doel er beter van te worden. 

Een toename van het aantal vaartochten en het 

aantal gasten is geen must. We wensen vooral 

nieuwe gasten te kunnen ontvangen. We willen 

meer mensen bereiken die VaarKracht nog niet 

kennen en een uitwaaidag zouden waarderen. 

Richting de zorg blijven we ons extra inzetten 

om de bekendheid van VaarKracht te 

vergroten. 

 

De GroepsVaartochten die zich aandienen willen we iets kritischer bekijken of ze 

misschien beter, leuker of anders kunnen. Dit doen we in samenspraak met de 

betreffende HavenTeams.  

 

We streven bij het organiseren naar een brede lokale samenwerking, zoals met de 

middenstand en serviceclubs. Horeca en cateringbedrijven komen vroegtijdig in het 

vizier om een mooie maar gesponsorde catering te verkrijgen. 
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Naar verwachting is de Piet Hein in 2019 minder beschikbaar omdat deze vooral in haar 

eigen regio wil blijven varen. In de voorbereidingen voor 2019 zijn we andere charters 

en maritieme organisaties aan het benaderen. We richten ons hierbij ook op schepen 

die het maritieme erfgoed vertegenwoordigen. 

Met de inzet van meerdere vrijwilligers moet het mogelijk worden om meer 

PrivéVaartochten te realiseren. Inmiddels worden de voorbereidingen in de 

administratieve organisatie gedaan en zijn we in april klaar om de aanvragen in 

behandeling te nemen. 

Inmiddels is er een werkgroep gestart om onze administratieve organisatie te 

verbeteren. In samenwerking met een ict specialist wordt een crm-systeem gebouwd. 

Facebook heeft ons goede bekendheid gegeven en daar blijven we veel aandacht aan 

geven. In 2019 willen we ook in de meer zakelijke social media actief worden. 

LinkedIn biedt ons momenteel meer dan 2.000 netwerkcontacten waarmee we willen 

gaan communiceren.  

We werken er hard aan om voor het komende vaarseizoen beduidend meer sponsoren 

uit het bedrijfsleven te vinden. De verzamelde LinkedIn-connecties hebben hier de basis 

aan gegeven.  

Met belangstelling kijken we naar de 

gemeente Huizen, die in 2019 de 

aanbesteding van de Brug Aanloophaven 

Huizen gaat doen. VaarKracht hoopt dit 

project binnen te halen.  

Daarmee wordt een grote sponsor 

verworven en kan het mooie 

buurtinitiatief met het maritieme plan 

verder ontwikkelt en gefaseerd ten 

uitvoer kan worden gebracht. Ook 

mensen die leven met kanker zullen hier 

profijt van hebben. 
 

 

Brug Aanloophaven; jaarwisseling 

 

We hebben er weinig invloed op, maar als andere personen zich voor VaarKracht 

inzetten om een activiteit te organiseren waarbij VaarKracht het goede doel is, dan zijn 

wij daar bijzonder blij mee. Deze activiteiten maken een dubbelslag, te weten financieel 

gewin en publiciteit. Met name als het een buitenactiviteit is, zoals de Scandinavin 

Rally, of nautisch gerelateerd is, zoals de 24 uurs Zeil Challenge van Malle Piet.   
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Het weer 
VaarKracht organiseert buitenactiviteiten en die zijn gebruikelijk weersafhankelijk. 

Dit jaar konden wij ons gelukkig prijzen. Het was een uitzonderlijk mooi jaar met veel 

zonneschijn en weinig regen. Dit laatste had ook zijn weerslag in een lage waterstand 

op de rivieren, waardoor bijvoorbeeld de Piet Hein niet in Hattem kon komen, maar naar 

Zwolle moest uitwijken. 

 

Met plezier kijken we terug op een mooi 

VaarSeizoen met veel blije mensen. 

 

Dank aan allen die daaraan hebben 

bijgedragen. 

 

 

 

 

Huizen 10 maart 2019 

Robert Rust 

Directeur VaarKracht  
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