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Doelstelling 

Het doel van de VaarKracht organisatie is het bieden van een nautische belevenis aan 

mensen die leven met kanker. 

VaarKracht richt zich op gezinnen waarvan één van de gezinsleden kanker heeft (gehad). 

ook nabestaanden kunnen zich voor een vaartocht aanmelden. 

De vaartochten zijn kosteloos. 

 

 

Wat biedt VaarKracht? 

VaarKracht heeft een landelijk netwerk van schippers met schepen. Dit zijn zeiljachten, 

motorboten of andere (bijzondere) vaartuigen. Ook zijn er charterschepen beschikbaar. 

Wij bieden de deelnemers aan om enkele uren tot een dag op een van deze schepen mee 

te varen. Dit samen met enkele familieleden en of vrienden. De vaartochten zijn geheel 

verzorgd met hapje en drankje. 

 

De deelnemers hebben steun aan elkaar, kunnen genieten en hebben afleiding van wat er 

tijdens het varen te zien en te beleven is. Je kan jezelf zijn, kijken e.d. zonder zelf “bekeken” 

te worden. Er is gelegenheid om in een prettige (buiten)omgeving met de meest dierbaren 

van gedachten te wisselen, ideeën te krijgen, plannen te maken en wellicht ook gewoon 

plezier te hebben. 

 

 

Onze gasten 

Het streven is om zo veel als mogelijk gasten te ontvangen die nog niet eerder hebben 

meegevaren.  

We geven wel de mogelijkheid om meerdere keren per jaar mee te varen, maar geven 

voorrang aan nieuwe aanmeldingen. 

Op de charterschepen bieden we de gast aan om een tweede persoon mee te nemen. 

De PrivéVaartochten kan de patiënt met meer personen opstappen. We hanteren een 

richtlijn van een gezelschap tot zes personen. Het kan afwijken als er een groter schip 

beschikbaar is. Kinderen die nog thuis wonen zijn altijd welkom. 

In het algemeen maken we geen onderscheid in leeftijd, dus zijn we niet gericht op alleen 

kinderen, of ouderen. Het kan wel voorkomen dat een vaartocht wel gericht is op b.v. 

jongeren of gezinnen met kinderen.  Voorbeelden voor komend seizoen zijn b.v. het varen 

op de mijnenveger naar Fort Pampus en het zeilen op de Schuttevaer met jongeren ( Aya’s).  

 

 

 

 

 

 



          
 

 

Vrijwilligersorganisatie 

VaarKracht is in hoge mate afhankelijk van vrijwilligers. Het hebben van voldoende en goed 

gekwalificeerde vrijwilligers vraagt alle aandacht.  

Omwille van de duidelijkheid naar de vrijwilligers worden er notities geschreven die richtlijnen  

geven in het vrijwilligersbeleid en in wat VaarKracht van de individuele vrijwilliger verwacht. 

De contacten met de vrijwilligers worden de komende periode aangehaald om zo wederzijds 

de mogelijkheden van inzetbaarheid zo duidelijk mogelijk te hebben. Vroegtijdig worden de 

vrijwilligers benaderd om zich op te geven voor de GroepsVaartochten. 

Er is dringend behoefte aan een coördinator vrijwilligerswerk; vacature dus! 

 

 

Bekendheid en publiciteit 

Als jonge organisatie is VaarKracht nog onvoldoende bekend bij de patiënten, 

zorginstellingen en patiëntenverenigingen. Er wordt zwaar ingezet om dit te veranderen. 

Er zijn twee vrijwilligers actief in het benaderen van nieuwe contacten en het actueel houden 

van de bestaande contacten. Flyers worden rijkelijk verstuurd. 

Redacties van magazines worden benaderd om een publicatie over VaarKracht te plaatsen. 

Op Facebook worden de vaartochten als evenementen aangemaakt. Social media is een 

belangrijk middel voor het vergroten van de bekendheid van VaarKracht. 

Buiten het vaarseizoen worden bijeenkomsten en beurzen bezocht, m.n. om er te staan. 

 

 

GroepsVaartochten 

GroepsVaartochten genieten een grote populariteit. Heeft een HavenTeam eenmaal een 

vaartocht georganiseerd, dan volgt veelal ook een GroepsVaartocht in het volgende jaar, 

2017. Hiermee neemt de druk op het organiseren vanuit Huizen toe. 

In een notitie staat hoe wij verwachten dat een GroepsVaartocht georganiseerd wordt. 

Het is aan de VaarKracht organisatie om te beoordelen welke aanvragen voor het 

organiseren wel dan niet worden gehonoreerd. 

Een belangrijk criterium is dat de GroepsVaartocht budgettair neutraal georganiseerd dient 

te worden. Liever een financieel positieve bijdrage. Tevens spelen de variatie in het 

vaartochtenprogramma een rol. Een bijzonder vaargebied, klassieke schepen, een bijzonder 

schip, etc. geven een pré. 

Naar verwachting zullen er in 2017 ongeveer 40 GroepsVaartochten worden georganiseerd. 

 

 

PrivéVaartochten 

In 2015 en 2016 heeft VaarKracht ongeveer 30 PrivéVaartochten georganiseerd. Ondanks 

dat de PrivéVaartocht ook in de VaarKalender is opgenomen is het aantal niet toegenomen. 

Wellicht is de drempel voor de gasten te hoog? Onbekend met de watersport; eng? 

Ook de grote populariteit van de GroepsVaartochten heeft mogelijk een “aanzuigende 

werking”.  

We streven ernaar om het aantal tochten in 2017 op te voeren naar circa 50. 

We zoeken een vrijwilliger die de contact-administratie gaat doen; vacature! 

 

HavenTeams 

In het algemeen worden HavenTeams ingezet om GroepsVaartochten te organiseren. 

Inmiddels heeft Vaarkracht  ongeveer 25 HavenTeams.  

Ook buiten de periode dat men een GroepsVaartocht organiseert zou je een beroep op het 

HavenTeam moeten kunnen doen. 



              
 

 

Schippers 

Het aantal schippers dat zich voor PrivéVaartochten heeft aangemeld is ongeveer 180. 

Daarnaast zijn er nog schippers die zich (nog) niet hebben aangemeld, maar wel deelnemen 

aan de GroepsVaartochten. Deze worden eventueel via de coördinator benaderd. 

Zo heeft VaarKracht ongeveer 250 schepen voor PrivéVaartochten beschikbaar. 

In de meeste regio’s zijn schepen beschikbaar. Alleen blijft Limburg jammerlijk achter. 

Om dit te veranderen wordt daar extra aandacht aangegeven. 

 

 

Andere goede doelen 

In het algemeen streven we geen intensieve samenwerking na. Wel willen we dat andere 

goede doelen VaarKracht kennen, of weten van haar bestaan. 

We streven ook na om op goede voet met andere goede doelen te staan. 

 

 

Donaties en sponsoring 

VaarKracht zoekt contact met personen, instellingen en bedrijven die de stichting een warm 

hart toe dragen. VaarKracht is geholpen met financiële en of facilitaire steun. 

Buiten het vaarseizoen worden contacten gelegd met bedrijven en fondsen en worden 

sponsor bijdragen aangevraagd. Speciale aandacht gaat uit naar bedrijven die in de buurt 

van een GroepsVaartocht gevestigd zijn. 

De regel is dat de gasten een kosteloze vaartocht hebben. Het kan evenwel zijn dat er 

patiëntenorganisaties zijn die wel (een deel van) de kosten voor haar rekening nemen. 

 

Het streven voor 2017 om circa € 120.000,00 aan inkomsten te verwerven. 

 

 

Serviceclubs  

VaarKracht is regionaal georganiseerd en richt zich in dit verband op lokale service clubs, 

evenementen organisaties en fondsen. In oktober worden vele serviceclubs aangeschreven 

met het verzoek om VaarKracht het goede doel te laten zijn en daarvoor evenementen te 

organiseren. Later, worden de serviceclubs die in de regio van een GroepsVaartocht liggen 

benaderd om de vaartocht in haar regio financieel te steunen. 

 

 

Investeringen en kosten 

In algemene zin dienen er voldoende financiën beschikbaar te zijn om GroepsVaartochten 

met charterschepen mogelijk te maken. Het streven is om in 2017 ongeveer tweemaal met 

zeilschip Eendracht en circa tien keer met koninklijk jacht Piet Hein te varen. 

 

De GroepsVaartocht ,zoals in de zomer van 2016 op de Eendracht is gehouden, wordt met 

plezier op terug gekeken, maar heeft geen prioriteit als VaarKracht een aanzienlijk deel van 

de kosten moet gaan betalen. 

 

Prioriteit voor 2017 is het beschikken over een materialen bus.  De kosten worden geraamd 

op € 20.000,00. Hiervoor worden fondsen aangeschreven.  

 

 

 

 



Het bestuur en raad van Advies 

Het bestuur van VaarKracht is nog niet compleet. Vacant is de Voorzitter. 

De huidige bestuursleden en de leden van de Raad van Advies zijn alert op het ontmoeten 

en voordragen van een eventueel bestuurslid.  

Het heeft de voorkeur dat de persoon die in het bestuur zou kunnen komen eerst ervaring 

op doen en feeling krijgt met VaarKracht  door eerst zitting te nemen in de Raad van Advies. 

We streven er tevens naar om de bestuursleden en leden van Raad van Advies bij de 

GroepsVaartochten te betrekken. Betrokkenheid als coördinator, anders als gastvrouw/heer, 

fotograaf, etc. 

 

Ambassadeurs 

Op dit moment heeft VaarKracht twee ambassadeurs die haar vertegenwoordigen. Het 

streven is er wel naar om meer betrokkenheid en initiatieven vanuit de ambassadeurs te 

zien. De banden moeten wat aangehaald worden.       
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