
          JAARVERSLAG VaarKracht 2019 

 

Inleiding 
2019 was het zevende VaarSeizoen van VaarKracht. Ieder vaarseizoen is anders 

en zo ook dit vaarseizoen. We hadden wat pech met het weer waardoor meerdere 

vaartochten geannuleerd werden. Vaartochten die wel doorgingen waren 

geslaagd en de tochten gaven de gasten een grote variatie aan mogelijkheden. 

We informeren u er graag meer over. 
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Doelstellingen 2019 
Het voornemen voor in 2019 was om een gelijk aantal gasten een vaartocht aan te 

bieden dan in het voorgaande jaar. Daarbij zouden we meer PrivéVaartochten 

gerealiseerd zien. 

Het is ons gelukt om een zelfde aantal gasten een vaartocht aan te bieden.  Zelfs meer 

en wel 1.620 gasten. Maar door de slechte weersomstandigheden vielen circa acht 

GroepsVaartochten en ook meerdere PrivéVaartochten uit. Daardoor hebben we netto 

circa 300 gasten minder een vaartocht aangeboden dan in het voorgaande jaar. 

In het streven om meer PrivéVaartochten te realiseren zijn we niet geslaagd. 

Mede door het slechte weer en het intensieve werk om een vaartocht geregeld te 

krijgen bleef de teller op 39 PrivéVaartochten steken. We kwamen tot het inzicht dat we 

de PrivéVaartochten anders moeten organiseren en hebben daar een eerste aanzet toe 

gegeven. 

Het vrijwilligersbestand is stabiel gebleven. Met deze vrijwilligers konden we de 

GroepsVaartochten goed bemannen (m/v). Ons voornemen om de deelname van de 

vrijwilligers individueel te bekijken en te bespreken heeft een “opgeschoond” bestand 

als resultaat gegeven. Met een aanwas van nieuwe vrijwilligers is zo het bestand op 

niveau gebleven. 

 

Doordat de meeste vrijwilligers inmiddels een grote ervaring als gastvrouw (m/v) 

hebben, zijn meerdere vrijwilligers doorgegroeid naar de positie van coördinator 

GroepsVaartochten. Dit is een mooie ontwikkeling in de professionalisering van de 

organisatie.  Het gebruik van verbeterde informatie en instructies heeft ook bijgedragen 

in een herkenbare en klantvriendelijke vrijwilligersorganisatie. 

 

Als relatief jonge organisatie zouden we inzetten op de nodige publiciteit en daarmee 

een grotere bekendheid krijgen. We zijn daar redelijk succesvol in geweest en we 

merken dat we vaker herkend worden, of dat men van VaarKracht gehoord heeft. 
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De extra aandacht die we aan de catering hebben willen geven hebben we moeten 

bijstellen. De vrijwilliger die de contacten onderhield is er mee gestopt. Deze positie is 

vacant. 

                                      

 

In het streven naar meer 

contactmomenten tussen de 

vrijwilligers, schippers en gasten is 

een aanzet gegeven door een 

vrijwilliger bij een PrivéVaartocht 

aanwezig te laten zijn. Dat is in de 

aanloopperiode heel redelijk gelukt en 

werd door allen dat we dit hebben 

geïnitieerd is het zeer gewaardeerd. 

 
vrijwilliger komt even langs met lekkers                               

 

Het werven van Fondsen is in 2019 moeizamer verlopen dan in de voorgaande jaren. 

We konden minder actief de Fondsen benaderen en we kregen meer afwijzingen dan 

het voorgaande jaar. Daardoor waren de resultaten beduidend minder. 

 

De lagere inkomsten van Fondsen werd enigszins gecompenseerd door de acquisitie 

naar bedrijven en het toenemen van evenementen van derden waarbij VaarKracht het 

goede doel was.  

De serviceclubs Rotary en Lions hebben ook in 2019  weer bijgedragen met financiële 

steun, helpende handen en publiciteit. 

Aan de kostenkant hebben we met een lagere inkomsten rekening gehouden, door 

minder dure vaartochten (met charterschepen) te houden. Daardoor is de financiële 

situatie stabiel gebleven. 

PrivéVaartochten 
Onze vrijwilliger Ab Heijn heeft zich het hele jaar ingezet om deze vaartochten goed te 

laten verlopen. Met veel positieve energie en enthousiasme heeft hij mooie vaartochten 

gerealiseerd.                  

Er werd veel tijd besteed aan het Up to date maken van de schippersregistratie. Er 

kwamen nieuwe aanmeldingen binnen en er werden schippers uitgeschreven. Het 

aantal schippers dat in 2019 beschikbaar was voor de PrivéVaartochten lag rond de 

250 schippers 
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Het organiseren van PrivéVaartochten is ieder jaar een zeer intensieve bezigheid. Er 

zijn veel variabelen waardoor vaartochten niet doorgaan, of uitgesteld worden. 

Ook door de weersomstandigheden zijn er minder PrivéVaartochten geweest. 

Uitstel van een PrivéVaartocht betekent vaak dat de gasten niet meer in de gelegenheid 

zijn om later in het jaar een nieuwe afspraak te maken. Ze waren te ziek of overleden. 

In 2019 hebben er 38 PrivéVaartochten plaats gevonden. In 2018 waren het er 48 en in 

2017 waren het 44 vaartochten. 

Minder PrivéVaartochten, maar wel 

met meer aandacht en 

betrokkenheid.  

Ab Heijn heeft de organisatie van 

de PrivéVaartochten op een enorm 

plezierige wijze gedaan en oogst 

veel lof! 

 

 PrivéVaartocht vanuit Haarlem                                                 

 

Met de aanwezigheid van een vrijwilliger konden wij vanuit de organisatie ons gezicht 

laten zien; werd er een taartje aangeboden en voer de vrijwilliger desgewenst mee als 

gastvrouw/heer. Wij vinden het een enorme verbetering in de kwaliteit van 

dienstverlening naar de schippers en gastvrijheid naar de gasten en zijn er erg trots op 

dat dit initiatief zich laat slagen. 

                                                                                          

Vanuit Huizen hebben we met een 

patiënt uit het Hospice gevaren. Er 

was een mooie samenwerking met het 

Hospice, Stichting Ambulancewens en 

de schipper met echtgenote. De familie 

en de patiënt hebben genoten van 

deze vaartocht.  

 

 

 

Het aantal schippers dat zich beschikbaar stelt voor de PrivéVaartochten is redelijk 

stabiel gebleven. In 2019 leken er een kleine 300 deelnemende schippers deel te 

nemen, maar doordat de administratie van het schepenbestand is geschoond tellen we 

ongeveer 250 deelnemende schippers. 

In augustus is het idee geboren om ook PrivéVaartochten op de website te publiceren. 

Het idee  is dat de gasten meer duidelijkheid krijgen m.b.t. het aanbod van schepen en 
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dat het de coördinator minder werk geeft. Er is als proef met een klein overzicht 

begonnen maar de tijd was te kort om nog voor 2019 uit te breiden. Na de      

zomerperiode is het concept besproken en zijn de voorbereidingen voor 2020 opgestart. 

We hebben er hoge verwachtingen van. 

Om sfeer te proeven kan men op de website de BlogBerichten lezen.                                                                   

GroepsVaartochten 
De VaarKalender 2019 kenmerkte zich door een grote variatie van aanbod van schepen 

en vaargebieden. Er waren sloepenvaartochten, met botters, tochten met zeilklippers, 

zeiljachten, motorboten, meerdere tochten op de Piet Hein, varen en zeehonden kijken 

in Zeeland, etc. 

Al vanaf het najaar van 2018 werden de eerste GroepsVaartochten op de VaarKalender 

geplaatst en in maart was het hele vaarseizoen al bijna volgepland.  

 

In 2019 stonden er 45 GroepsVaartochten op de VaarKalender. Er zijn 20 

GroepsVaartochten vanuit een jachthaven of watersportvereniging gehouden en er is 

25 keer met een groot (charter)schip uitgevaren. De GroepsVaartochten met een groot 

schip waren minder gevoelig voor storm en regen en konden veelal doorgaan. Bij de 

andere vaartochten zijn 8 vaartochten geannuleerd. 

De gasten van de geannuleerde vaartochten kregen zo mogelijk de gelegenheid om 

zich bij een andere vaartocht aan te melden. Dit lukte niet altijd.  

Qua weer was 2019 grillig te noemen.  

Ook waren er aangemelde groepen van patiënten die “roet in het eten gooiden” door 

niet te komen of met veel minder personen dan was opgegeven. Dit vraagt voor 2020 

om maatregelen. 

 

                                                                                         

        

              
Vrijwilligers ServiceTeam 

 

 

 

 

 

Het vaarseizoen startte 

in maart met een vaartocht door de Amsterdamse grachten. 
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Op 20 april werd in Huizen het seizoen geopend en voeren de gasten in motorboten en 

zeilschepen over het Gooimeer en verder. 

Op een klein bootje met circa tien gasten 

werd vanuit Epse over de IJssel gevaren 

en naar ooievaars gekeken.  

In totaal hebben we zes keer met de Piet 

Hein gevaren. Het waren wederom 

tochten waarvan door alle gasten en 

vrijwilligers werd genoten.  

Naast vaartochten met de Piet Hein werd 

dit jaar vier keer gevaren met Veerdienst 

3 vanuit Dordrecht. Het waren mooie 

belevenissen om door de Biesbosch en 

over de Nieuwe Maas te varen. 

      
        Koninklijk jacht Piet Hein in Huizen  

GroepsVaartochten die elk jaar op de 

VaarKalender staan en ook door zijn gegaan zijn vanuit Huizen, Weesp, Tiel, Lelystad 

Haven, Kaag, Amsterdam, Urk, Volendam, Alblasserdam en Wageningen. Dit jaar 

hebben we eenmaal met Tall ship Eendracht gevaren.  

 Nieuwe initiatieven waren in Amsterdam met een rondvaartboot, Lelystad met een 

“VOC schip”, in Elburg met botters, in 

Hoorn met een zeilklipper Egberdina, 

een rivier cruiser vanuit Appeltern. 

Heel bijzonder waren de vaartocht op 

zeilklipper Nieuwe Maen vanuit 

Zierikzee en met een motorboot 

vanuit Bruinisse; beide met 

zeehondjes kijken.                                
Veerdienst 3 vanuit Dordrecht                                               
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botters vanuit Elburg en Riviercruiser vanuit Appeltern 

Er hebben enkele exclusieve vaartochten plaats gevonden. Vaartochten die alleen voor 

de gasten van Adamas Inloophuis en Inloophuis Haaglanden werden gehouden. 

 

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

een GroepsVaartocht vanuit Amsterdam op de voormalige mijnenveger Mahu M880 

gehouden en vond in oktober de zeildag op Nieuwe Maen vanuit Zierikzee plaats. 

 

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

zoekfunctie de plaatsnaam intoetsen, waarna het BLogBericht verschijnt.     

VaarKracht Organisatie 
Zoals vorig jaar ook vermeld, zit Vaarkracht met de huidige vrijwilligersgroep en 

organisatie aan het plafond van haar kunnen. 

Het vereenvoudigen van de administratie van de PrivéVaartochten heeft helaas niet 

geleid tot meer vaartochten. In 2019 werkte het weer ook niet mee, waardoor er in 

totaal minder vaartochten werden gehouden. 

In de nazomer van 2019 is wel gestart met het inzetten van vrijwilligers bij de 

PrivéVaartochten. Twee vrijwilligers hebben zich hiermee beziggehouden. Het kost veel 

tijd en aandacht om dit contactmoment tussen schipper, gasten en vrijwilliger tot stand 

te brengen. 

Met dit initiatief bleek dat onze vrijwilligers in het algemeen in het midden van het land 

wonen en we moeite hadden om een 

vrijwilliger zonder te lange reistijd bij een 

PrivéVaartocht te krijgen.  

 

 

Ietje Heybroek op kantoor  
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Een tweede initiatief was meer achter de schermen, nl om ook voor de 

PrivéVaartochten een overzicht van de beschikbare schepen te maken. Het was te kort 

tijd om dit van de grond te krijgen en te meten op haar succes.  

 

De organisatie en de inzet van 

vrijwilligers bij GroepsVaartochten is 

sterk verbeterd. 

Meerdere vrijwilligers hebben zich 

“opgewerkt” tot coördinator. Met de 

uitgewerkte informatie en instructies 

hadden alle vrijwilligers goed inzicht 

wat van hen verwacht werd. Ook 

zonder de aanwezigheid van de 

initiatiefnemers van VaarKracht 

lieten                                                   Informatie en werkinstructies voor vrijwilligers 

we een beeld achter van een professionele organisatie met enthousiaste en bekwame 

vrijwilligers. Dat de vrijwilligers inmiddels meerdere jaren ervaring hebben, draagt ook 

bij aan het vertrouwen in hoe de vaardagen verlopen. Daar zijn we natuurlijk heel trots 

op. 

 

Ook de vrijwilligers die zich achter de schermen inzetten zijn in aantal toegenomen.  

Voor de PrivéVaartochten waren drie vrijwilligers aan het werk, t.w. Ietje Heybroek en 

Therese van Zaane en Ab Heijn. Ab maakte de matches tussen schipper en gasten. 

Ietje en Therese gaven ondersteuning bij het vinden van een vrijwilliger die naar een 

PrivéVaartocht kwam. 

Heel succesvol was het werk van Heidi van Werkhooven die het eerste half jaar de 

catering bij GroepsVaartochten onder haar aandacht had.  

Omdat zij overstapje naar coördinator vrijwilligers ontstond 

er een vacature Catering. 

 

De coördinator vrijwilligers is halverwege het jaar 

gewisseld. Elise Pel vanwege privéomstandigheden ( te 

druk) gaf het stokje door aan Heidi van Werkhoven. Het 

overdragen van deze positie zorgde helaas voor wat “ruis” 

in de onderlinge communicatie. 

Niemand heeft het als heel storend ervaren. 

 

 

Heidi van Werkhooven 
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In september is onze vrijwilliger Corry Boshuizen gericht bezig gegaan om contacten 

met supermarkten op te nemen en afspraken voor VaarKracht te maken. 

                                           

Het registreren van de aanmeldingen van 

de gasten en de communicatie die daaraan 

verbonden was is bijzonder plezierig 

verlopen. Onze vrijwilliger Angela Baesjou 

was de hele zomer bereikbaar en handelde 

alle aanvragen soepel af. Grote 

complimenten voor de werkwijze en sfeer 

waarin de contacten met onze gasten zijn 

verlopen. 
                                                          dank vanuit Zierikzee 

 

Minder zichtbaar maar heel belangrijk is het voeren van de administratie en 

boekhouding. Dit werd ook dit jaar door Lieke Idsinga verzorgd. Daarnaast was zij voor 

VaarKracht actief op het vlak van social media. 

         

Margo Goulooze was naast haar werk als coördinator bij GroepsVaartochten met 

Robert Rust bezig om de website actueel te houden en zo hier en daar te vernieuwen. 

Eind 2019 is gestart met het bouwen van een Vrijwilligers Portaal. 

 

In het najaar heeft onze vrijwilliger Therese van Zaane de contacten naar de 

zorginstellingen en patiëntenverenigingen opgepakt. Het actueel maken van de 

contactadressen had een grote prioriteit. Door deze aandacht konden we beginnen  

met het verbeteren en anders inrichten van de contactgegevens.  

 

In het najaar is gestart met een zgn. “buddy systeem”. De vrijwilliger op kantoor met een 

specifieke taak, werkt een tweede vrijwilliger in. Zo is er vervanging geregeld als de 

eerste vrijwilliger door bv vakantie, ziekte of andere reden afwezig is. 

 

Op het vlak van publiciteit heeft Linda Blok zich voor VaarKracht verdienstelijk gemaakt. 

Ze is journalist en heeft ons geholpen met de persberichten die voor de 

GroepsVaartochten uitgingen. Het heeft geresulteerd in een aantal publicaties in 

regionale bladen. 

Steeds meer vrijwilligers kunnen met de materialen bus naar de verschillende locaties 

rijden. Het is natuurlijk belangrijk dat de vrijwilligers samen een goed Serviceteam 

vormen, maar de materialen bus moet natuurlijk ook goed ingericht op locatie komen. 
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Het magazijn wordt, zoals voorgaande jaren, door onze vrijwilliger Ina Busscher op orde 

gehouden. Ook het maken van de schippersgeschenken is in hun handen en zien er 

altijd prachtig uit. Zo verliep ook op facilitair vlak alles op rolletjes. 

 

Het is mooi om te kunnen melden dat vrijwilligers die in Huizen, aan of nabij de 

Westkade wonen en die daar brugwachter zijn, zich ook als vrijwilliger bij VaarKracht 

hebben aangemeld en inmiddels deelnemen in het ServiceTeam.  

Nicolette van Gorp is onze vrijwilliger die zich met het VaarKracht buurtinitiatief 

(brugwachters en meer) bezig houdt. Zij is het gezicht naar de gemeente en naar 

andere partijen in Huizen e.o. 

 

Inmiddels heeft VaarKracht circa honderd geregistreerde vrijwilligers die zich als 

ServiceTeam lid voor GroepsVaartochten willen inzetten.  Velen zijn ook beschikbaar 

en enthousiast over de deelname aan de PrivéVaartochten. 

 

Het is altijd leuk om een Vrijwilligers Bijeenkomst te houden. In 2019 hebben we dat 

twee keer gedaan. De eerste was in februari in Lelystad Haven. Daar werd een 

presentatie over stichting Vaarwens gegeven en hield onze vrijwilliger Julia de Rijcke 

een workshop over de veiligheid aan boord. 

In september werd een buffet in de tuin van de Westkade gehouden. 

Het was mooi weer en er was een grote opkomst; dus erg gezellig. 

 

Voor de schippers hebben we ook 

een bijeenkomst gehouden. Deze 

was in Huizen en ook daar heeft 

Julia de Rijcke het over veiligheid 

aan boord gehad. 

Henk de Velde vertelde er heel 

boeiend over zijn solo reizen. 

 

Bijeenkomst met schippers 

 

In februari hebben we met circa achttien vrijwilligers een workshop gehouden. Deze 

bijeenkomst werd gehouden onder de regie van René van Hulst. Hij is marketeer en 

inspirator en heeft het bestuur en de aanwezige vrijwilligers geholpen om inzicht te 

krijgen in verbeterpunten in onze organisatie. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst 

die voor meerdere vrijwilligers “huiswerk” opleverde. 
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Vanuit de financiële administratie zijn 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. 

In 2019 hebben we samen met een ICT specialist 

geprobeerd om een CRM systeem te bouwen. Dit is 

helaas niet gelukt doordat het in de VaarKracht 

organisatie ontbreekt aan  tijd en deskundigheid. 

Doordat een aantal GroepsVaartochten vanuit 

jachthavens plaats vond, is het aantal HavenTeams in 

2019  ten opzichte van de twee voorgaande jaren ook 

toegenomen, te weten van veertien naar negentien HavenTeams. 

 

Bij het Bestuur, de Raad van Advies, de Ambassadeurs en directie hebben zich in 2019 

enkele wijzigingen voorgedaan. In het voorjaar hebben zich twee ambassadeurs aan 

VaarKracht verbonden, t.w. Cato-Margo Peekel en Peter Koelewijn. Beiden zijn (helaas) 

ervaringsdeskundigen, maar dat heeft wel als voordeel dat ze de doelstelling en sfeer 

bij VaarKracht goed aanvoelen. 

 

In december is de coördinator PrivéVaartochten Ab Heijn als bestuurslid toegetreden. 

Hij is al meerdere jaren als schipper aangemeld. Wij zijn heel blij met zijn toetreding tot 

het bestuur en inzet voor VaarKracht. 

 

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. Incidenteel werden bepaalde thema’s in gewenste (kleine) setting 

besproken. 

Op de website treft u de namen van de contactpersonen van VaarKracht, Zie hier. 

 

Publiciteit en media 
De bekendheid van VaarKracht is ook in 2019 weer toegenomen.  
Met de hulp van Linda Blok zijn er persberichten voor regionale vaartochten uitgegaan 
die regelmatig werden gepubliceerd. 
De vaartocht vanuit Lelystad op de Bounty werd mooi beschreven door een gast in het 
magazine Hoofd Hals kanker.  
 
 
 
 
 
 

https://www.vaarkracht.nl/over-ons/referenties/
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KWF magazine “Sterk” 

 
Met een oplage van circa 100.000 kregen we 
van KWF een advertentie ruimte aangeboden. In 
het magazine Drietand stonden we met een 
artikel voor Zeezeilers. 
In de zomer werd in alle Noord Hollandse 
dagbladen in het katern “Vrij” een hele pagina 
geweid aan VaarKracht. Dit heeft vele positieve 
en leuke reacties gegeven 
 
Voor het derde jaar stond VaarKracht op de 
Nationale Gezondheidsbeurs. 
We stonden op een andere locatie en dit gaf 
meer toeloop en contacten dan het voorgaande 
jaar. Er meldden zich ook enthousiaste 
vrijwilligers aan. 
                             

Ook is er zoals voorgaande jaren deelgenomen 
aan het AYA-symposium. 

Helaas kwamen er ditmaal weinig nieuwe contacten en was de belangstelling voor de 
vaartocht voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s) in Lelystad laag. 
 
Omdat VaarKracht in Huizen aan de Aanloophaven is gevestigd hebben Nicolette van 
Gorp en Robert Rust zich ingezet om de omgeving van de Aanloophaven, de brug en 
de voormalige zeilschool onder de aandacht van de politiek te brengen. We hebben 
deelgenomen aan de Kustvisie bijeenkomsten, hebben Optimist on Tour georganiseerd 
en hebben contacten en activiteiten met raadsleden, wethouders en de burgemeester 
ontplooid.  
Met kankerpatiënten in Valken varen met de burgemeester en de maandelijkse Buurten 
bij de Brug bijeenkomsten waren de hoogtepunten. 
Dit jaar heeft VaarKracht ook deelgenomen aan de Huizer Havendagen. Met een stand 
naast de Piet Hein werd veel aandacht getrokken. 
 
VaarKracht is in dit jaar dus ook regionaal veel bekender geworden.  
Onze inzet en hoop is om VaarKracht in Huizen een “gezicht te geven” locatie op de 
locatie van de voormalige zeilschool. 
 

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

burgemeester of wethouder bij de GroepsVaartocht aanwezig te hebben. Dit jaar was er 

elf keer een burgemeester of wethouder aanwezig. 

Speciaal was het om bij de opening van het VaarSeizoen het welkom door de uit 

Friesland afkomstige burgemeester van Huizen, Sicko Heldoorn te laten doen. In zijn 

interim-periode heeft hij VaarKracht en het buurtinitiatief plezierige ondersteuning 

gegeven. 
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Als een GroepsVaartocht eindigt ontvangen de gasten een envelop met flyers. 

Gevraagd wordt om dit bij een huisarts, in een ziekenhuis, e.d. af te geven. We hebben 

dit voor het tweede jaar gedaan en met de aanmeldingen van gasten merken we dat dit 

“ambassadeurschap” positief bijdraagt in de bekendheid. 

 

Onze website heeft met haar BlogBerichten een toenemende aantrekkingskracht, maar 

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

Vanuit Facebook nam het aantal aanmeldingen in navolging van 2018 wederom toe. 

VaarKracht maakt nog niet echt gebruik van LinkedIn omdat dit medium nog onbekend 

is. We hebben al wel ruim 3.000 contacten en de contactinformatie van interessante 

personen wordt is in ons VaarKrachtbestand geplaatst. Zo worden m.n. de contacten in 

de sfeer van sponsoring door ons benaderd. 

                                                                        
Fondsen,  sponsoren, donaties, acties en samenwerkingen 

Fondsen 
Net als voorgaande jaren zijn het de fondsen die VaarKracht het grootste deel van het 

financiële draagvlak bezorgen.  Toch neemt de bijdrage vanuit de fondsen fors af. 

Ondanks dat de fondsen sympathie hebben voor de doelstelling van VaarKracht 

ontvangen we lagere bedragen en meer afwijzingen. Fondsen ondersteunen de goede 

doelen in het algemeen maar een paar jaar. 

Gelukkig dragen de fondsen nog voldoende bij om een aantal GroepsVaartochten door 

te laten gaan. Er is wel gekozen om gebruik te maken minder dure charterschepen. 

In de regio is het Coöperatieve fonds van de Rabobank VaarKracht altijd bijzonder goed 

gezind met financiële steun op facilitair vlak. 

Ook het buurtinitiatief werd door de Rabobank financieel 

ondersteund. 

 

Eind februari kregen we inzicht welk budget VaarKracht voor de 

GroepsVaartochten in 2019 te besteden kreeg. Op basis daarvan 

werden minder dure charterschepen ingezet en meer 

GroepsVaartochten vanuit jachthavens en watersportverenigingen georganiseerd. 

Voor het tweede jaar financierde het Blarickhof Fonds de vaartochten van de Piet Hein. 

Een enorm welkome financiële steun.  

 

Op de website treft u een overzicht van fondsen en bedrijven die VaarKracht in 2019 

hebben gesponsord. 

https://www.facebook.com/VaarKracht/
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Fondsen  2016  2017  2018    2019 

Aangeschreven  32  37  32   25 

Positief  18  20  23  14  

Negatief  14  17    9  11 

Donaties € x 1.000  82          104   97    47 

 

In 2019 zijn 7 fondsen niet aangeschreven die we wel in 2018 hebben aangeschreven. 

              

Sponsoren 
In 2018 is begonnen met het benaderen van bedrijven en dat is in 2019 voortgezet. 

Niet grootschalige acquisities, maar wel gericht, b.v. door netwerkcontacten die er 

waren. Zo konden we grote namen verwelkomen als b.v. Ballast Nedam, IHC 

Merwede, Slokker Vastgoed en Vinci Energie. 

 

Onze opgebouwde CV lijkt na zes vaarseizoenen voldoende solide om een sponsoring 

aan te gaan en wij zijn daar zeer content over. 

Het voornemen is om de acquisitie naar het bedrijfsleven te intensiveren. In het najaar 

werd in Amsterdam een grote Maritieme beurs (Mets Trade) bezocht en werden vele 

nieuwe contacten gemaakt. In mei 2020  is VaarKracht het goede doel van de vakbeurs 

Maritieme Industries. We hebben hoge verwachtingen. 

 

In 2018 werd ongeveer € 4.000 aan sponsoring van bedrijven ontvangen. In 2019 was 

het sponsorbedrag van bedrijven € 20.500. 

De fondsen en bedrijven die willen worden vermeld, staan op de website van 

VaarKracht. Zie hier 

 
Donaties 
Doordat er bij iedere GroepsVaartocht wordt gecollecteerd is er over heel 2019 een 

mooi bedrag opgehaald. Van de nabestaanden van gasten die hebben meegevaren 

hebben we eveneens donaties ontvangen. In 2019 werd op deze wijze voor € 5.368    

aan donaties ontvangen. 

Acties en samenwerkingen 
Acties 
Ook schippers hebben andere bezigheden in het belang van VaarKracht. Zo nam een 

schippers echtpaar van VaarKracht deel aan de sponsorloop van de Vierdaagse in 

https://www.vaarkracht.nl/sponsors-2018/
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Nijmegen. Van iedere dag werd een verslag gemaakt en er is een heel mooi 

donatiebedrag gerealiseerd. Zie hier 

 

Twee medewerkers van de firma Webasto hebben in december aan de Noord Kaap 

Challenge deelgenomen en VaarKracht was het goede doel. Voor de mannen een 

mooie belevenis en voor VaarKracht een stevige donatie! 

 

In december heeft wsv Deventer een Kerstfair georganiseerd. Er werden mooie spullen 

ingebracht en zo werd een donatie aan VaarKracht overgemaakt.  

Het was een gelegenheid voor de wsv om elkaar weer even te ontmoeten en voor 

VaarKracht was het een mooie kans om nieuwe schippers te werven. 

Na vier jaar met de Merlijn vanuit Rotterdam te hebben gevaren, kregen we het bericht 

dat het schip verkocht was. Bij het afscheid konden de genodigden een donatie doen 

die aan VaarKracht beschikbaar werd gesteld. 

 

Het ‘Waterlabel-project’ kwam in 2019 wederom 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. 

In de regio Zeeland is Ad de Klerk een enthousiaste, schipper 

coördinator en fondsenwerver. Bij meerdere supermarkten zijn 

de statiegelden bij de retourname van flessen voor VaarKracht 

ontvangen.  

Ad heeft ook sponsoring vanuit zijn bedrijf BMT Nederland 

gekregen; prachtig! 

 

De supermarkten van Weernekers hebben veel statiegeld opgeleverd. Vier filialen 

hebben er aan meegewerkt. 

Andere bekende supermarkten waar we een periode de statiegelden hebben mogen  

ontvangen zijn de Albert Heijn, COOP en de Boni. 

In 2019 heeft VaarKracht op deze wijze € 2458  aan donaties ontvangen. 

We kijken uit naar 2020. 

Janssen van Kouwen in Huizen heeft voor het tweede jaar de 

materialen bus gesponsord. Hierdoor zijn de onderhoudskosten 

laag. 

De schippersgeschenken van VaarKracht zijn zeer populair. 

Deze bestaat uit schippers drop en een fles(je) Sonnema 

Berenburg hebben we voor het derde jaar gesponsord 

gekregen. Een prachtige samenwerking! 

https://www.vaarkracht.nl/evenement/4-daagse-van-nijmegen-17-20-juli-2019/
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Algemene financiële situatie 
In het algemeen compenseren de inkomsten vanuit het bedrijfsleven en 

sponsoractiviteiten nog onvoldoende de verminderde inkomsten vanuit de Fondsen. 

Daarmee waren de inkomsten in 2019 aanzienlijk lager dan het voorgaande jaar,  

t.w. van € 195.000 naar € 128.00.  

Omdat we ook aan de kostenkant minder hebben uitgegeven en ook meer opbrengsten 

in natura hebben ontvangen, heeft het vaarprogramma er niet onder geleden. 

              

Samenwerkingen 
Buurtinitiatief Huizen 

                                                                        Het Buurtinitiatief dat in 2018 in Huizen rond 

de brug Aanloophaven is ontstaan, heeft zich 

dit jaar nog meer ontplooid.  Circa 

vijfentwintig vrijwilligers bedienden de brug 

en gaven de opbrengst aan VaarKracht. Zo 

is dit initiatief een grote sponsor van 

VaarKracht geworden.  

Er zijn een aantal buurtbewoners vrijwilliger 

bij VaarKracht geworden en zo is er een 

prachtige balans ontstaan tussen de 

activiteiten in de buurt en die van  

           VaarKracht. 

Een mooi voorbeeld is de organisatie van Optimist on Tour. Vrijwilligers uit de buurt 

organiseerden samen met vrijwilligers van VaarKracht, de Gemeente huizen en het 

Watersportverbond dit evenement.  

 

   

Huizen; Optimist on Tour en met Valken en de burgemeester varen 

Ook een dagje zeilen met kankerpatiënten en naasten was een mooie samenwerking 

tussen de Gemeente, door de aanwezigheid van de burgemeester, Stichting Gooimeer 
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zeilen, Reddingsdienst Hulp Organisatie Gooi- en Eemmeer, Treb Charter en 

vrijwilligers uit de buurt en van VaarKracht. 

 

In samenwerking en met de medewerking van de Gemeente kijken wij uit naar nieuwe 

mogelijkheden. Het Maritieme plan is al opgesteld en ligt gereed om te realiseren.  

 

                 
               Brug Aanloophaven; buurtbewoners als brugwachters met wethouder Marlous Verbeek 
 

Netwerk contacten 

Af en toe krijg je een goed advies, een naam, of instelling waar een mooie 

samenwerking uit voort komt.  Een mogelijkheid waar dat gebeurt is in september in 

Rotterdam, tijdens de avondvaartocht op de Piet Hein. 

Aan boord waren genodigden die zich voor VaarKracht hebben ingezet of dat nog gaan 

doen; ons sponsoren, of VaarKracht gewoon een warmhart toe dragen. 

Het was een mooie tocht in goed gezelschap, dat met elkaar genoten heeft van de Piet 

Hein en de Rotterdamse waterwegen, uitgelichte gebouwen en bruggen. 

  

Robert Rust werd in het najaar uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst van 

de Kersentuinclub in Amsterdam. Zoals de bedoeling werden er mooie contacten 

gelegd die mogelijkheden voor 2020 kunnen brengen.       

     

Zorginstellingen en Patiëntenverenigingen 
VaarKracht brengt periodiek de vaartochten die op de VaarKalender gepland staan 

onder de aandacht van de zorginstellingen en patiëntenverenigingen. In het algemeen 

melden de gasten zich dan zelf aan voor een vaartocht. Een enkele keer neemt de 

instelling of vereniging het initiatief om met haar gasten aan een vaartocht deel te 

nemen. 
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We hebben in 2019 drie GroepsVaartochten gehouden die exclusief werden verzorgd. 

De zorginstelling betaalt dan ook mee aan de vaartocht.  

Zoals in eerdere jaren heeft het Adamas Inloophuis twee samenwerkingen met 

VaarKracht gehad. Ook Inloophuis Haaglanden heeft hier éénmaal gebruik van 

gemaakt. Alle tochten waren vanuit Dordrecht op Veerdienst 3. 

Jachthavens en watersportverengingen 
VaarKracht staat zeer welwillend tegenover jachthavens en watersportverenigingen die 

een GroepsVaartocht willen organiseren.  

Er nemen vele schippers aan deel en ook de middenstand is er meer bij betrokken als 

dan wanneer we een chartervaartocht 

houden. Deze betrokkenheid en 

verbondenheid spreekt ons zeer aan.  
 

Havenmeester op Urk 
 

Dat is de reden waarom wij zo enthousiast 

zijn en er al vele jaren gevaren wordt vanuit 

Urk, Volendam, Wageningen, Kaag, etc. De 

schippers en deze lokale HavenTeams 

blijven ieder jaar met veel enthousiasme de 

vaartochten organiseren. 

Nieuwe initiatieven zijn dan ook zeer welkom. We zouden gaan varen vanuit 

Wanneperveen en Heeg, maar door het slechte weer kon het niet doorgaan.   

Dit jaar was de opening van het vaarseizoen en de vaartocht over het Gooimeer vanuit 

Stichtingshaven Huizerhoofd gehouden. Ook een nieuwe GroepsVaartocht was op de 

Linge vanuit wsv Geldermalsen.  

 

Jachthaven Lelystad Haven trakteert de gasten van VaarKracht al meerdere jaren op 

een vaartocht op Koftjalk Schuttevaer. Het is bijna geen verrassing meer dat er ook ribs 

ingezet worden om de haren even goed te laten wapperen. 

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

mailing naar de serviceclubs gestuurd.  Dit geeft over het hele jaar reacties en leidt tot 

samenwerkingen. 

 

We waren verheugd toen we uitgenodigd werden door Rotary Nijmegen. De leden 

waren niet echt watersporters, maar het organisatietalent heeft dat volledig 

gecompenseerd. Er werd een grote riviercruiser gecharterd en vanuit Appeltern werd 
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een prachtige vaartocht over de Maas gehouden. 

 

Bij diverse Serviceclubs hebben we een presentatie mogen geven. Het doel is dat 

daaruit een samenwerking 

ontstaat of dat de serviceclub 

VaarKracht bij een activiteit het 

goede doel laat zijn. Lions 

Maassluis hebben zo een 

golftoernooi georganiseerd waarbij 

 de opbrengst VaarKracht toekomt.   

 
Presentatie Rotaryclub Hazerswoude 

 

 

Al vanaf 2015 organiseren Lions Gooise Meren een GroepsVaartocht. De laatste keren 

vanuit Weesp. Ook Lionsclub Oostergo had een SloepenVaartocht in de planning die 

helaas vanwege het slecht weer niet door kon gaan. 

 

VaarKracht dankt de serviceclubs voor hun inzet en enthousiaste deelname.  

 

Catering 
Sinds 2018 hebben we ons meer gericht op de samenwerking met catering en 

horecabedrijven. In 2019 hebben we dit voortgezet, maar omdat we er sinds medio het 

jaar geen vrijwilliger meer voor hebben is het resultaat wat teruggelopen.  

In juni was de Piet Hein in Huizen en voor het tweede jaar heeft het restaurant de 

Haven van Huizen de volledige catering verzorgd. Het was heerlijk en prachtig gedaan. 

Heel leuk was het dat ook iedere dag enkele medewerkers van Restaurant De Haven 

van Huizen hebben meegevaren en als gastheer/vrouw hebben geholpen. Chapeau! 

In Volendam werden de gasten voor de GroepsVaartocht met zeiljachten ontvangen in 

restaurant Smit Bokkum. Het was een prachtige ontvangst op een zonnig terras. De 

dag werd afgesloten op het terras bij het havenkantoor. De catering aan boord en bij 

terugkomst werd door de havenmeesters verzorgd. Supergezellig was het. 
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Mooie ontvangst op terras van restaurant Smit Bakkum en medewerkers van restaurant Haven van Huizen 

 

Op Urk verzorgen de havenmeesters altijd een heel feest met de ontvangst in de 

Mijnzaal, voor aan boord de gevulde picknickmanden van Boni en bij terugkomst nog 

een gebakken visje. 

Een nieuw hoogte punt van het seizoen was de vaartocht met de Botters van Elburg. 

De ontvangst met lunch was in Restaurant Aan de Gracht, daarna heerlijk varen en bij 

terugkomst was de werf omgetoverd tot een gezelliger ruimte met drankjes, hapjes en 

een lekker visje. 

In Wageningen wordt ook uitgepakt. Natuurlijk met de evenementensfeer die er met 

meneer en mevrouw De Bok en de vele muzikale momenten zoals die er met The 

Fellows zijn, maar ook de catering is top verzorgd. Bij ontvangst gebak met VaarKracht 

logo; lunch in restaurant Moeke en terug in het clubgebouw weer veel lekkers en 

muziek! Ook de samenwerking en de betrokkenheid vanuit de supermarkten is 

toegenomen.  

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

GroepsVaartochten door Albert Heijn verzorgd. In Huizen bij de opening in Huizen werd 

de catering op de schepen door de Boni verzorgd. De ontvangst en het drankje en 

snackje werden door restaurant Fletcher Nautisch Kwartier verzorgd. 
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VaarKracht in cijfers 
   2013     2014 2015      2016          2017          2018 2019 

PrivéVaartochten        5         27    39          35      44            46        39 

GroepsVaartochten      8         16    21          31     42             44          41 

Gasten/deelnemers  300       870         1.045     1.440         1.625        1.540         1.650 

kinderen deelgenomen    151        131   132           143              68 

deelnemende charters   10         14    17          20         28             32       30 

havensteden     10         17    14              16              14            14       19 

vrijwilligers   200       800  820            889   956           952    906 

inkomsten € x 1000    19         37            83         123  143           195     135  

                  

Vooruitzichten seizoen 2020 
De voorgaande jaren hebben ons het vertrouwen gegeven in onze 

vrijwilligersorganisatie en onze doelstelling, nl. dat we onze gasten een groot plezier 

doen met een dagje uitwaaien op het water. 

We hebben veel aandacht en energie gegeven aan onze naamsbekendheid en gaan dit 

in 2020 voortzetten. 

In 2019 is de trend ingezet dat de GroepsVaartochten niet groter en opvallender hoeven 

te zijn en daarbij wordt goed gekeken naar de kosten.  

Daarbij zitten we organisatorisch aan een soort maximum van het aantal vaartochten en 

gasten die we per jaar kunnen ontvangen.  

De kosten van charterschepen zijn de laatste jaren hoger geworden. Dit in samenloop 

met lagere inkomsten uit fondsenwerving, ligt het voor de hand om ons met de 

GroepsVaartochten meer te richten op de jachthavens en watersportverenigingen. 

Daarbij is de samenwerking vanuit het HavenTeam met de lokale middenstand 

belangrijk om de kosten laag te houden en de bekendheid van VaarKracht te vergroten. 

 

 

Voor de eerste keer met wsv Geldermalsen 

 

Stichting VaarKracht is zowel in de 

watersport als in de gezondheidszorg 

redelijk bekend aan het raken. 

In 2019 hebben we zes keer met de 

Piet Hein gevaren. In 2018 was dat 

dertien keer. In 2020 verwachten we  
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minder met de Piet Hein te varen. Ook dit heeft met hogere kosten te maken. In 2020 

zullen ongeveer evenveel GroepsVaartochten gehouden worden als voorgaande jaren; 

zo rond de veertig. 

 

Met de introductie van de PrivéVaartochten op de website verwachten we beduidend 

meer PrivéVaartochten te realiseren. We schatten in dat we circa 60 PrivéVaartochten 

gaan houden. 

 website 

 

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

geven. In 2020 willen we ook in de meer zakelijke social media actief worden. 

LinkedIn biedt ons momenteel meer dan 3.000 netwerkcontacten waarmee we willen 

gaan communiceren.  

 

 

 

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

in het bedrijfsleven te vinden. De verzamelde LinkedIn-connecties geven hier de basis 

voor.  

We gaan in 2020 voor het derde jaar met de lokale vrijwilligers de brug bedienen. 

We ambiëren het om de ruimte van de voormalige zeilschool te betrekken en mogelijk 

de loods in gebruik te nemen.  

Zo komt VaarKracht aan wal en krijgt daarmee een eigen gezicht. VaarKracht zou 

daarnaast op deze locatie graag willen samenwerken met lokale (goede doelen) 

organisaties en bijvoorbeeld een Nautisch Inloophuis voor kankerpatiënten aanbieden. 
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We hebben een maritiem plan opgesteld dat, indien wij de gelegenheid krijgen, dit 

verder zullen ontwikkelen en gefaseerd ten uitvoer brengen.  

Met de toenemende bekendheid van VaarKracht hopen wij dat er meer initiatieven 

ontplooid worden waarbij VaarKracht het goede doel is. 

Ze geven meer publiciteit en dragen bij in het financiële draagvlak om meer vaartochten 

te kunnen organiseren. 

 

Het weer 
Hadden wij de voorgaande jaren (veel) geluk met het weer op onze vaardagen. In 2019 

hadden wij dat geluk niet. Het gevolg was het annuleren van circa 8 GroepsVaartochten 

en meerder PrivéVaartochten die 

werden uitgesteld. Uitstel werd vaak 

afstel. 

 

We hebben ook vaartochten met 

slecht weer gehad en die waren toch 

ook memorabel. 

Dus ook als 2020 regen en wind laat 

zien, dan passen we de kleding aan 

en gaan toch lekker het water op! 

We verheugen ons op het 8ste 

VaarSeizoen in 2020! 

 

Huizen 3 maart 2020 

Robert Rust 

Directeur VaarKracht  
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