Heb jij VaarKracht in je?
Wie ben jij en wat kan jij voor VaarKracht betekenen?
VaarKracht drijft op vrijwilligers die zich voor één of meerdere werkzaamheden
willen inzetten. Hieronder zetten we de mogelijkheden op een rij voor als ook jij
je aangetrokken voelt tot de vaartochten die wij organiseren voor mensen die
leven met kanker en behoefte hebben even uit de medische mallemolen te zijn.

Als eerste denken we aan het zijn van gastheer of gastvrouw tijdens de vaartochten,
maar er zijn ook andere werkzaamheden waarbij we jouw hulp kunnen gebruiken.
Met onderstaande beschrijving krijg je inzicht in de voorkomende werkzaamheden.
Daarmee kan je aangeven wat je voor VaarKracht wil doen. Je kan natuurlijk ook
een bepaalde richting opgroeien. Laat het ons weten.
Lid HavenTeam
Als vrijwilliger bij een HavenTeam krijg je een specifieke taak en/of
verantwoordelijkheid. Je maakt deel uit van het team en als geheel zorgt dit team
ervoor dat de geplande GroepsVaartocht naar alle tevredenheid georganiseerd wordt.
Dat de gasten, t.w. mensen die leven met kanker, genieten van een dagje op het
water. Niet alleen de gasten genieten, ook de andere betrokkenen zoals schippers en
crew en de leden van het HavenTeam genieten van zo’n dag. Ook voor de
vrijwilligers geldt “geen stress”!
Het is in het algemeen handig als je als HavenTeam lid weet hoe het in de watersport
en op een schip aan toegaat.
Lid ServiceTeam
De werkzaamheden in een ServiceTeam komen overeen met die van in het
HavenTeam. De vrijwilliger is echter niet per se gebonden aan een HavenTeam/
plaats. Als ServiceTeam-lid wordt je gevraagd om bij een GroepsVaartocht te komen
assisteren.Het kan ook zijn dat er geen HavenTeam is en dat alleen de ServiceTeam
leden de organisatie van de GroepsVaartocht verzorgen.
coördinator op locatie
Zowel het HavenTeam als het ServiceTeam heeft een coordinator op locatie.
Hij of zij heeft de leiding en verantwoordelijkheid over de gang van zaken.
De coördinator van het HavenTeam neemt ook het voortouw in de voorbereidingen
van de GroepsVaartocht. Er zal regelmatig vergaderd worden om duidelijk te weten
wie wat gaat doen. Een soort draaiboekje maken kan handig zijn.

Verpleeg- en medische zorg
In de voorbereiding op een GroepsVaartocht wordt aangegeven hoeveel vrijwilligers
gewenst zijn. Vanuit het kantoor wordt toegezien dat er een medicus ingepland staat.
Het is ook wenselijk dat een of meerdere vrijwilligers verpleegkundigen zijn.
Horeca en catering
Het uitgangspunt is dat een GroepsVaartocht budgettair neutraal verloopt. Dat
betekent dat iemand, of meerdere vrijwilligers langs gaan bij de lokale bedrijven
zoals supermarkten, slagers, bakkers, groentenboer en dergelijke om de catering
gesponsord te krijgen.
Als het niet gratis lukt, dan ergens anders “shoppen” of de beste prijs nastreven.
Als er qua vaarroute de mogelijkheid is om de lunch in een restaurant te houden,
moet dit prijstechnisch ook interessant zijn. VaarKracht kent het “waterlabel” project.
Dit biedt de mogelijkheid de kosten van het restaurant terug te verdienen. Laat je
door ons informeren.
Entertainment
Het is altijd leuk als er bijvoorbeeld bij aankomst van de gasten, of na terugkomst in
de haven een muziekgezelschap of muzikant aanwezig is. Bij grotere
GroepsVaartochten kan eventueel een burgemeester, of wethouder uitgenodigd
worden voor het welkomstwoord. Heb jij contacten, of via via?
Als er een KNRM station in de buurt is, kun je vragen of ze een demonstratie willen
geven. Als het qua planning kan en ze niet opgeroepen worden doen ze dat wel.
Veelal bieden ze de gasten nog aan om een stukje mee te varen.
Misschien is er een middenstander die de gasten even wil verrassen, bijvoorbeeld
met de komst van een ijskar, of een bloemenwagen. In Wageningen gebeurt het.
Informeer er eens naar!
Wellicht kan in de vaarroute een bezienswaardigheid worden opgenomen.
Heb jij suggesties en wil je informeren naar de mogelijkheden?
Sponsoring en donaties
Wellicht zijn er bedrijven in de regio die VaarKracht een warm hart toe dragen en
financieel willen bijdragen. Dit kunnen b.v banken zijn, of andere bedrijven die zich
sociaal maatschappelijk willen profileren. Het zoeken, selecteren en het benaderen
van deze bedrijven vraagt een gedegen aanpak. Iets voor jou?
VaarKracht heeft een ANBI erkenning.
Serviceclubs hebben veelal het doel om “de handen uit de mouwen te steken” en met
een activiteit gelden te verzamelen voor het Goede doel.
VaarKracht heeft suggesties die je wellicht daar wilt bespreken. Zoek op internet
welke serviceclubs in de regio actief zijn en probeer aansluiting te vinden.
Vanuit kantoor krijg je eventuele voor-informatie.

Je hoort of leest wel eens dat een school, een sportclub, autoclub, wandelvereniging,
etcetera een evenment organiseert voor het goede doel. Informeer er naar of
VaarKracht het goede doel kan zijn. Lukt het dit jaar niet dan het volgende jaar weer
aan de bel trekken.
VaarKracht-presentatie
VaarKracht kan een presentatiemapje samenstellen waarin te zien en te lezen is wat
VaarKracht doet, voor wie we zijn en welke impact het varen op de gasten en
anderen heeft. Je kunt dit goed gebruiken en (tijdelijk) achterlaten bij
geinteressseerden.
Mogelijk krijg je de gelegenheid om in een gezelschap VaarKracht te presenteren
door er over te vertellen. Serviceclubs zoals Rotary, Lions en Kiwanis bieden veelal
deze mogelijkheid. Hierbij geven we graag support en komt er iemand vanuit het
kantoor om samen met jou de presentatie te doen.
Natuulijk hebben we flyers, maar ook een fotopresentatie, fotoboeken, etcetera.

Publiciteit en (Social)Media
Het is leuk en het draagt bij in de bekendheid als je een persbericht maakt van de
GroepsVaartocht of over VaarKracht in het algemeen. Dit kun je de (lokale) media
aanbieden en hen ook uitnodigen om bij de vaartocht te komen kijken.
Als je het vroegtijdig doet, dan kunnen de mensen (gasten/ patienten) in de regio zich
ook nog voor deelname aanmelden.
Er is wellicht ook een regionale radio- of tv zender waar je aan kan kloppen.
Een HavenTeam kan een Facebook pagina onderhouden en alle activiteiten daarop
vermelden. HavenTeam Kampen en Haaglanden zijn je voorgegaan. Kijk maar!
Van de GroepsVaartochten en andere activiteiten worden berichtjes gemaakt. Deze
berichtjes, samen met enkele foto’s en eventueel een filmpje worden op de website
van VaarKracht geplaatst.
Zie http://www.vaarkracht.nl/blog/ Vind je het leuk om dit voor het Haven Team te
doen?
Misschien ben je goed in het maken van een fotoboek van de GroepsVaartocht.
Dit is leuk voor de gasten, maar is ook waardevol als presentatiemateriaal voor
VaarKracht. Bijvoorbeeld bij beurzen. Als je het voornemen hebt, moet je wel de
financiele zaken even goed op een rijtje zetten.

Zorginstellingen
Als relatief jonge stichting zijn we nog tamelijk onbekend. Ben jij een (beetje) bekend
en durf je een ziekenhuis, inloophuis, huisartspraktijk, endergelijke in te stappen, of
er telefonisch contact mee te leggen? Wij zijn daar blij mee.
Graag geven we flyers die de patienten kunnen meenemen. Misschien kunnen we
een berichtje op intranet krijgen, of in de nieuwbrief. Wil jij de mogelijkheden daar
bespreken?! Vanuit kantoor geven we jenatuurlijk support met teksten, foto’s,
etcetera.

Als je in de gelegenheid bent, vraag naar de naam en het e-mailadres van de
contactpersoon. We zetten deze in ons mailbestand en zo ontvangt men de
VaarKracht nieuwsbrieven en kunnen we ook vanuit het kantoor de contacten
onderhouden.
Evenementen
Het kan zijn dat er in een ziekenhuis, op een school of bij de gemeente een
informatiemarkt gehouden wordt. Je kunt kijken of dit voor VaarKracht interessant is
om er bij aanwezig te zijn. Hoeveel bezoekers worden er verwacht en is dit je
doelgroep. Je doelgroep kan breed zijn. Het hoeven niet alleen patienten ed te zijn.
Het kunnen ook donateurs, schippers, of anderen zijn die facilitair iets kunnen
betekenen. We hebben standmateriaal, posters, flyers en meer ter beschikking.
Schippers met schepen
Om Privé- en GroepsVaartochten te kunnen houden, hebben we schepen nodig.
Wellicht zijn er watersportverenigingen, jachthavens of charterbedrijven in de regio?
Lijkt het je om daar kennis mee te maken, bijvoorbeeld met de havenmeester, of de
voorzitter van de watersportvereniging? Ook daar willen ze wel meer weten over
VaarKracht en mogen we een presentatie geven. Je kunt kijken of je flyers kunt
neerleggen en de schippers rechtstreeks benaderen. Contactpersonen in de havens
zoals de havenmeester en voorzitter zijn mn belangrijk als er een GroepsVaartocht in
de planning staat.
Wellicht kan het clubgebouw als ontvangstruimte worden gebruikt en verzorgt de
haven de koffie met iets lekkers en de (warme) snack met drankje bij de sluiting?
Altijd vragen!
Hoeveel tijd kost het vrijwilliger zijn?
Bij deze vraag hanteren wij de stelling: alleen die tijd die je er redelijkerwijs aan kunt
geven. Het is tenslotte vrijwilligers werk. We maken wel afspraken waar we elkaar in
alle redelijkheid aan houden. Je maakt vooral afspraken met je collega’s en de
coördinator. Als je afspraken niet na kunt komen, laat het de andere(n) dan tijdig
weten.
Veelal denkt men dat je met VaarKracht alleen in de zomer bezig bent. Maar ook
buiten het vaarseizoen kun je veel leuk werk verrichten. Ook dan kun je samen met
de andere vrijwilligers van het Haven- en/of ServiceTeam bezig zijn.
Geldzaken en meer
Wellicht maak je kosten voor VaarKracht, bijvoorbeeld met de auto (ritvergoeding
19cent per kilometer) of openbaarvervoer (kaartje), restaurant, inkoop, etcetera.
In alle redelijkheid kun je deze declareren. Bij twijel even (vooraf) overleggen.
Krijg je van iemand geld aangeboden, dan hebben we het liefste dat je dit niet
aanneemt, maar vraagt om dit aan VaarKracht over te maken. (zie website Contact)
Lukt dat niet, neem het dan aan en maak het zelf aan VaarKracht over. Doe dit zo
spoedig mogelijk en meldt het via de coördinator aan het kantoor.

Hou geen achterkamer-boekhouding bij. VaarKracht is ANBI erkend en dat betekent
dat alle kosten en baten in de boekhouding opgenomen moeten worden. Dus geen
stortingen op en opnames van privérekeningen!

Meer informatie nodig?
We hebben een notitie Vrijwilligersbeleid bij VaarKracht. Daar staat de nodige
informatie in over wat we van je verwachten.
Natuurlijk kun je altijd terecht bij Robert Rust voor meer informatie.
Heb je zelf suggesties, dan vernemen we die natuurlijk ook graag.
Samen op koers, toch!?
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