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Het bestuur van
Stichting VaarKracht
Huizen

Bilthoven, 31 maart 2015

Geacht bestuur,

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening20l4 van uw stichting samengesteld

1.1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening2014 van Stichting VaarKracht te Huizen
bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten ovet 2014
met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid bestuu r

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur
van de entiteit verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de
volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het
bestuur van de entiteit.

Verantwoordelij kheid accou ntant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te
voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze
beroepsorganisatie uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels.
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ln overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het
vezamelen, het venruerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening
toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens
geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent
de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

1.2 Oprichting en doelstelling

Op 21 september 2012 is de Stichting VaarKracht opgericht. ln 2014 heeft een
naamswijziging plaats gevonden.

De Stichting heeft ten doel het organiseren van activiteiten op en aan het water voor
kankerpatiënten en het ten behoeve van deze activiteiten verkrijgen van eigen schepen en
het organiseren van schippers, schepen en bemanning.

1.3 Bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

De heer Robert Rust te Huizen (voorzitter)
Mevrouw Adeline ldsinga te Huizen (vice-voorzitter)

1.4 Anbi-vergunning

De stichting is als ANB|-instelling sinds 20 september 2012 geregistreerd onder nummer
851972445.
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JAARVERSLAG 2014

lnleiding
ln 2014 hebben alle vaartochten en activiteiten onder de naam Nautischfonds
plaatsgevonden. Met de blik vooruit hebben we toch het jaaruerslag onder de
nieuwe naam VaarKracht opgesteld.
Het was voor de watersport een mooie zomer en relatief weinig vaartochten ziin
niet doorgegaan. Het aantal deelnemers aan de vaartochten is verdrievoudigd.
Het netwerk van vrijwilligers is sterk vergroot, evenzo het aantal HavenTeams.
We doen u graag verslag.

Namens het bestuur, Lieke ldsinga en Robert Rust

Doelstelling
VaarKracht heeft zich voor dit tweede vaarseizoen het doel gesteld om meer
PrivéVaartochten te houden. De ervaring van het vorige seizoen heeft ertoe
geleid dat er in 2014 zevenentwintig PrivéVaartochten zijn gehouden.
Het totaal aantal deelnemers zou moeten toenemen tot circa zeshonderd. Dit werd
mede mogelijk gemaakt door de stichting bekender te maken in de gezondheidszorg

ln 2014 heeft de stichting dertien GroepsVaartochten en volgens plan drie
ZomerVaardagen gehouden. lnclusief de PrivéVaartochten is aan totaal
achthonderdzeventig deelnemers een dagje uitwaaien aangeboden.

De opening van het seizoen in Huizen
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^CHTPubliciteit en activiteiten
ln 2013 heeft de stichting zich met name gericht op de watersportwereld in het
bijzonder op de schippers met een eigen boot. ln 2014 hebben we ons gericht op het
ontwikkelen van de vrijwilligersorganisatie en het leggen van contacten met
mogelijke sponsoren en andere geïnteresseerden die de stichting een warm hart
toedragen. Langzaam maar zeker wordt de stichting als "het goede doel" bij Rotary's
bekend en erkend. Ook bijwatersportverenigingen hebben we presentaties gegeven.
In mei waren we aanwezig bij de opening van het vaarseizoen op Urk, waarbijwe
van C1000 een mooie cheque aangeboden kregen. Ook waren we in mei aanwezig
op een prachtig Rotterdams evenement, namelijk Skûtsjesilen op de Kralingseplas.

¡EÌrrtlùt -trt.* u

Kralingseplas

Met de VlottenRace en de ZomerVaardag in Huizen heeft de stichting zich goed op
de kaart gezet en daardoor is ook een HavenTeam Huizen met een mooi
schippersbestand ontstaan. Met de deelname aan het Haven Festival Huizen heeft
de stichting veelvuldig in de publiciteit gestaan.

Huizen, vlol,tenrace

ln februari hadden we een goede publicatie in magazine Kracht van het KWF, over
de vaartocht op de Schuttevaer in 2013. Een artikel in Motorboot heeft de stichting
veel aandacht onder de schippers gegeven. Tegenvallend was de landelijke media-
aandacht; een speerpunt voor het volgende jaar.

De cliënten, zorginstellingen en patiëntenverenigingen hebben vooral
kennisgenomen van de stichting door de GroepsVaartochten waarvoor men
uitgenodigd werd. Er zijn diverse publicaties op websites geplaatst.
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Op meerdere locaties heeft de stichting flyers liggen. Een hoogtepunt in februari was
de aanwezigheid van de stichting op het SPACE4 AYA-symposium, gericht op
jongeren met kanker. Heel indrukwekkend en het heeft goede contacten opgeleverd.
Het was een voorrecht om een presentatie te geven voor de deelnemers van de
Novartis Patient Academy.
Ondanks het mooie podium hebben we afgezien van deelname aan de HISWA te
water.
Tijdens een relatiedag op zeilschip Eendracht hebben we de gelegenheid gekregen
om vele nieuwe contacten te leggen met mooie vooruitzichten voor 2015.

relatiedag op Eendracht

Het seizoen werd voor de eerste maal officieel afgesloten. Dit vond plaats in
Kampen, in restaurant "De Olde Vismark". Het was ook dé gelegenheid om de
nieuwe naam, de pay-off en de nieuwe website te introduceren.

Financiën
Ondanks de mooie vaartochten en de enthousiaste reacties van velen die het
hebben mogen meemaken, bleven de inkomsten om de organisatie professioneler te
maken sterk achter bij de doelstelling. De meeste vaartochten verliepen budgettair
neutraal, maar er bleven slechts beperkte gelden over voor verdere ontwikkelingen.
Dit was een belangrijke reden om vanaf juni een en ander te evalueren en te
overwegen om de naam van de stichting te veranderen.

Sponsors
Evenals in 2013 stonden de sponsors in 2014 niet te springen om deel te nemen.
Het was niet alleen de "kat uit de boom" kijken. Aanvragen bij bedrijven en fondsen
werden veelal niet gehonoreerd. Grote tegenvaller was het niet-honoreren van een
aanvraag door KWF en de gemeente Huizen.
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Met dank aan het Coöperatiefonds Rabobank Noord Gooiland is op z'n plaats met

een tweede jaar van sponsoring.

Cheque Rabobank

Ook de Thuishavens hebben de stichting voor het tweede jaar gesponsord.

Een sponsor vanuit het bedrijfsleven is Kwant Control in Sneek. We zijn trots dat dit
mooie bedrijf ons wil ondersteunen. ln facilitaire zin heeft hotel Fletcher in Huizen

heel goed bijgedragen. Vrienden, cliënten en privépersonen hebben de stichting
eveneens gesteund en enig financieel draagvlak gegeven.
Subsidieaanvragen bij bedrijven en fondsen vediepen veelal negatief.
Eind 2014 werden we toch als goede doel beloond vanuit het Redevco fonds.
Nieuwe aanvragen die we eind 2014 hebben gedaan geven betere
vooruitzichten voor 201 5.

Vrienden en donateurs
Dat de vaartochten worden gewaardeerd is te zien aan de toename van veelal
kleinere donaties van cliënten, maar tot een 'vriendenclub" is het niet gekomen.

Organisatie
VaarKracht heeft de beide initiatiefnemers als bestuursleden. Ook is er invulling
gegeven aan de functie van coördinator vrijwilligerswerk. Steeds meer watersporters
en verpleegkundigen hebben zich aangesloten om als vrijwilliger deel te nemen
binnen het serviceteam. Er is nog een tekort aan deelnemende artsen voor tijdens
de GroepsVaartochten en de ZomerVaardagen.
De stichting zoekt nog enkele vrijwilligers in zogenoemde'spilposities', zoals een
office manager en coördinatoren voor de schepen en richting zorginstellingen.
In 2014 heeft de stichting twee regio coördinatoren actief, te weten in Noord Brabant

en Gelderland. Deze maken contacten en zorgen voor samenwerkingen in meer
algemene sfeer.
Eind 2014 hebben we een vrijwilliger aangetrokken die de communicatie en media
gaat verzorgen en de stichting heeft een vrijwilliger die de functie van de Raad van
Advies gaat invullen.
Het aantal deelnemende privéschippers is eind 2014 rond de honderdtwintig en er
zijn circa zeventien HavenTeams in oprichting. Volwaardige nieuwkomers zijn
Huizen, Wageningen en's-Hertogenbosch.
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Er is een uitnodiging uitgegaan om via de IVA in Driebergen een stagiaire te
verkrijgen; die is nog niet gehonoreerd.

Opmerkelijke PrivéVaartochten werden georganiseerd in Kampen en Huizen voor
patiënten die via Stichting Ambulancewens werden vervoerd. ln Huizen was het een
zeer geslaagde vaardag. De vaartocht in Kampen kon niet doorgaan in verband met
de verslechterde conditie van de patiënt.

Urk, PrivéVaaftocht Huizen, PrivéVaartocht met st Ambulancewens

Op Urk werd een hele mooi PrivéVaartocht op een botter gehouden. Ook twee
vaartochten op de Wadden en in de Biesbosch hebben veel blije reacties gegeven

ln Bruinisse hebben we een GroepsVaartocht voor deelnemers uit Rotterdam
georganiseerd. Er werd met twee klippers gevaren. ln Lauwersoog hebben we
genoten van een vaartocht op Voonruaarts Voorwaarts. Een hoogtepunt was vanuit
lJmuiden de zee op met tallship Eendracht. Jongeren met "een bagage" waren onze
gastheren en dames. Het was een mooie en memorabele belevenis . Op uitnodiging
van sponsor Logic Vision van zeilschip Eendracht, hebben we voor een tweede maal
een vaartocht op de Eendracht gehad en door de Rotterdamse haven gevaren.
Speciale vermelding verdient de vaartocht met jongeren die leven met kanker.
Vanuit Lelystad Haven hebben zij gevaren met meerdere zeiljachten. Het was een
prachtige uitwaaidag.
ln Kampen werd de eerste ZomerVaardag gehouden. Natuurlijk waren we weer op
Urk en afsluitend in Huizen.
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Kempe4 gastheet Summertíme en SeruiceTeamleden; op een super vaardagll

ln Kampen op de Summertime was het enorm genieten. Ondanks het slechte weer
hebben we toch een onvergetelijke vaardag kunnen houden. Op Urk was het
enthousiasme van alle deelnemers en betrokkenen buitengewoon groot.

Kampen, Henk de Velde op de Summeñime

De ZomerVaardag in Huizen is met veel inspanning en met medewerking van
het mooie weer een prachtige vaardag geworden. Dit was gelijktijdig met het Haven
Festival Huizen. De stichting had Het kleine Café aan de Haven van Fletcher als
huiskamer in gebruik.

Hulzen, Zomervaardag lnschrlJven en varen maerl
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Tijdens de ZomerVaardagen in Kampen en op Urk hebben we ook dit jaar
weer genoten van de KNRM, die onze cliënten spectaculaire momenten op het water
heeft aangeboden.

(å -

KNRM in actie voor

Minder geslaagd
Voor 2014 had de stichting "varen tegen kanker" hoog in het vaandel staan. Het
doelwas om binnen regatta's bekendheid te venrueryen en donaties te verkrijgen.
Het concept behelst het houden van een race in een race. Deze is slechts eenmaal
gerealiseerd. Bij de Nederlandse Bouwregatta was de stichting wel het goede doel,
maar werd het "varen tegen kanker" niet toegepast. Ook bij de botterraces bij Urk en

Huizen hebben we niet kunnen deelnemen.

En kh u izen, Nederland se Bouw regalta

ln het kader van het project n'YaarKracht aan wal" kreeg de stichting niet het
gehoopte Groene Huisje aan het lJ. We hebben wel het idee vastgehouden om één
of meerdere locaties te willen gebruiken voor cliënten die te ziek zijn voor op het
water.
Tot nu toe is alleen een bescheiden samenwerking met Stadslandgoed Klarenbeek
gerealiseerd. De locatie en de ambiance is prachtig, maar we hebben het nog niet
kunnen gebruiken.
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Het "schepen project" ligt in ons hart, maar dit hebben we voorlopig moeten
uitstellen.
Het is de stichting helaas niet gelukt om een ambassadeur te vinden.
Het verkopen van PrivéVaartochten hebben we promotioneel niet doorgezet omdat
dit te weinig inkomsten bracht.

Cijfers 2013:
PrivéVaartochten 5
GroepsVaartochten 6
ZomerVaardagen 2
deelnemers 300
annuleringen; personen 50
deelnemende privé schippers 70
deelnemende charters 10
havensteden 10
vrijwilligers, circa 200
donaties- en sponsorinkomsten. € 19.000
PrivéVaartochten verkocht 7

2014:
27
13
3

870
28

120
14
17

800
€ 36.000

nvt

Naamsverandering
Waarom een nieuwe naam voor een organisatie die nog maar kort bestaat en al een
behoorlijke bekendheid heeft , veranderen?
De reden is ingegeven vanuit de financiële hoek. "Een Fonds geeft geen gelden aan
een Fonds", Eerì Fonds heeft gelden en vraagt geen gelden. Zo eenvoudig is het.
Deze informatie was de initiatiefnemers helaas niet bekend. Met gemengde
gevoelens is afstand genomen van de naam Nautischfonds Kankerpatiënten
Nederland, NKN.
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Vooruitzichten 2015
Evenals vorig jaar zijn de vooruitzichten positief. Naast een gestage groei van het
aantal deelnemende schippers, charterbedrijven en anderen in de watersport, is de
belangstel I i n g va n u it patiënteno rga n isaties g root.
Het voornemen is veel energie te stoppen in het nog meer bekend maken van
VaarKracht binnen de gezondheidszorg en patiëntenverenigingen. Hier willen we
extra vrijwilligers voor aantrekken, die vervolgens zorgvuldig gecoördineerd worden
ingezet.
Het totaal aantal deelnemende cliënten hoeft niet sterk te groeien. Wel is het streven
om meer PrivéVaartochten te houden.
Het aantal HavenTeams mag nog enigszins groeien, maar de nadruk wordt gelegd
op de samenstelling van de teamleden en ieders inbreng. Een uitbreiding van
HavenTeams wordt concreet gezocht door actief te zijn in de regio's van Volendam,
Sneek en Zwolle.
Met de inzet van onze communicatie- en mediadeskundige willen we vanuit de
regionale locaties support geven in het vergroten van de bekendheid. Tevens wordt
binnen de stichting en naar de HavenTeams toe meer gecommuniceerd om zo alle
betrokkenen beter te informeren.

Stille speerpunten, waar we voor blijven openstaan, zijn en blijven de projecten
"Varen tegen kanker" en Vaarkracht aan wal" en eventuele winteractiviteiten.
Het adres van VaarKracht krijgt een meer ontmoetings- en kantoorfunclie. Zo
mogelijk worden er vanaf dit adres ook GroepsVaartochten gehouden.

Eind 2014 is samen met de nieuwe naam en de pay-off "Even een moment geen
kankerpatiënt" de nieuwe website geTntroduceerd.

Kampen, presentatie door & Pit en C-Roofs
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De nieuwe website wordt doorontwikkeld om alle betrokkenen, maar zeker de
cliënten, goed te informeren zodat zijzich eenvoudig voor de vaartochten kunnen
opgeven. De Activiteiten- en VaarKalender geeft een actueel overzicht.

ßKß,(GHT
Even een,riorllerìl gceil x;lnkerpatiënt

\

Homepage websífe VaarKracht

Huizen, 31 maart 2015

Even een /Ìlil/?lenl geÊn kankerpatlerl¡

ANBI

BLosboek ContactMet wie
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1.6 Resultaat en winstbestemming

Over 2014 is een resultaat behaald van € 3.735. Het overschot is toegevoegd aan de overige
reserves.

Tot nadere toelichting zijn wij gaarne bereid

Hoogachtend,

Boonzaaijer & Merkus Accountants en Adviseurs

P.H. van Overbeek AA
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2.1

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren
Liquide middelen

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Overige reserves

KORTLOPENDE SCHULDEN

Diverse schulden

STICHTING VAARKRACHT, H UIZEN

31 dec.2014

160
9.891

10.051

10.051

1.601

8.450

10.051

31 dec.2013

.¿
È.

1.366

1.366

1.366

2.134

3.500

1.366
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2.2

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Overige baten

LASTEN

Kosten doelstelling
Kosten voor werving van baten
Kosten voor beheer en administratie

OVERSCHOT

TEKORT

STICHTING VAARKRACHT, HU¡ZEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014 o/o

35.780 100

35.780

2013

18.251 100

18.251

6.1 39
6.988

18.918

17,2 3.1 50
8.179
8.516

31,5

32.045 20.385

3.735

2.134
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2.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen

De jaarrekening
Fondsenwervende

is opgemaakt met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving
lnstellingen) van de raad voor de Jaarverslaggeving.

ln afwijking van de aanbeveling van Richtlijn 650 is in de jaarrekening geen
kasstroomoverzicht opgenomen, aangezien de toegevoegde waarde hiervan voor deze
stichting zeer beperkt is door het ontbreken van vaste activa en beleggingen.

Eveneens is geen begroting opgenomen in verband met het voor 2015 ontbreken van inzicht
in de te ontvangen collecten en donaties en het aantal vaarten.

Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven.
Vorderingen worden waar nodig gepresenteerd onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid.

Ontvangen subsidies worden verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen. lndien
subsidiebijdragen echter contractueelzljn overeengekomen, worden deze verantwoord in het
jaar waarin de subsidie vorderbaar is. Subsidieverplichtingen worden ten laste gebracht van
het boekjaar waarin de verplichting is aangegaan. Overige baten en lasten worden
verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

De baten uit eigen fondsenwerving bestaan uit bijdragen van derden. Het grootste deel van
de inkomsten betreft bijdragen die door derden worden verstrekt. lndien een dergelijke
bijdrage op balansdatum niet geheel is besteed, wordt het resterende saldo gepresenteerd
als bestemmingsfonds.

18



2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTÏENDE AGTIVA

Liquide middelen

Rabobank

RESERVES EN FONDSEN

Overige reserves

Tekort 2013
Overschot 2014

KORTLOPENDE SCHULDEN

Diverse schulden

Lening privé
Accountants- en advieskosten

31 dec.2014

€

9.891

31 dec.2014

€

2.134
3.735

1.601

31 dec.2014

€

7.950
500

31 dec.2013

1.366

31 dec.2013

€

- 2.134

2.134

31 dec.2013

3.000
500

19
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014

€

BATEN

Overige kosten

Baten uit eigen fondsenwerving

2013

€

Donaties
Collecten
Sponsorgelden

LASTEN

Kosten doelstelling

Vaartbenodigheden
Catering vaarten
Overige kosten vaarten

Kosten voor werving van baten

Representatiekosten
Presentatiekosten
Beurskosten

8.538
1.317

25.925

11.382
4.171
2.698

35.780 18.251

1 .196
3.491
1.452

1

1

270
592
288

6.1 39 3.1 50

923
5.238

827

693
6.603
1.423

6.988 8.719



2014

€

2013

Kosten voor beheer en administratie

Huisvestingskosten
Bedrijfskleding
Autokosten
Reis- en verblijfkosten
Vergaderkosten, bijeenkomsten
Kantoor-, computer- en drukwerkkosten
Communicatiekosten, porti
Website- en internetkosten
Vezekeringen
Oprichtingskosten
Accountants- en advieskosten
Overige algemene kosten

4.500

3.903
1.282

5.022
1.409

923
49

1.830

524
439

2.416
824
224

1.162
1.389

48
560
792
138

18.918

De kosten doelstellingen bedragen 17 ,2o/o van de baten uit eigen fondswerving

8.516
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3. OVERIGE GEGEVENS

Werknemers en bezoldiging

De Stichting had in 2014 geen werknemers in dienst.

Geen van de bestuurders ontving een bezoldiging of ander voordeel van de Stichting

De bezoldiging van de directeur bedroeg in 2014 nihil.

Resultaat bestemming

Het resultaat2012Um 2014 is toegevoegd aan de overige reserves

Vaststelling jaarrekening door bestuur

De jaarrekening 2014 is nog niet vastgesteld door het bestuur van de Stichting. De
vaststelling wordt vastgelegd in de notulen.


