
     
   
  Beleidsplan 2019 en 2020 
 

 
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 die aan de 
vaartochten deelnemen. 
Wij bieden de gasten 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 gasten 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 zijn b.v. het varen met kinderen op een 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 zijn er notities geschreven die richtlijnen 
geven in het vrijwilligersbeleid en in wat VaarKracht van de individuele vrijwilliger verwacht. 
 
De contacten met de vrijwilligers worden ook buiten het vaarseizoen onderhouden. 
Tweemaal per jaar worden bijeenkomsten gehouden. Deze zijn zowel informeel als 
informatief. 
In deze periodewinter wordt het vrijwilligersbestand tegen het licht gehouden. 
Er wordt contact met vrijwilligers opgenomen waarvan langere tijd niets tot weinig is 
vernomen. De vraag is of zij nog vrijwilliger willen blijven en of en hoe wij hen meer bij de 
organisatie kunnen betrekken. 
 
In het vaarseizoen 2019 is gestart met het aanwezig laten zijn van een vrijwilliger bij een 
PrivéVaartocht. Dit om met de gasten en de schipper een (extra) contact moment te hebben. 
Dit wordt ook in 2020 en de jaren daarna verder doorgevoerd. 
Bij de opstart van dit project is gebleken dat onze vrijwilligers niet altijd in de buurt wonen 
waar de PrivéVaartochten plaats vinden. Er moet naar een oplossing gezocht worden. 
 
Inmiddels zijn er meerdere vrijwilligers die zich als coördinator bij een GroepsVaartocht 
willen inzetten. Dit is een mooie ontwikkeling die laat zien dat onze doelstelling en de 
professionele organisatie breed gedragen wordt. 
 
Om de coördinator en ook de andere vrijwilligers optimaal te informeren en voor te bereiden 
op het werk tijdens de vaartochten, wordt aan een document genaamd “welkom aan boord” 
gewerkt. Daarin worden alle voorkomende situaties beschreven en hoe te handelen, dan wel 
wat er van de vrijwilliger verwacht wordt. 
 
De coördinator vrijwilligers zal de komende maanden alle aandacht geven aan hoe de 
communicatie zal verlopen om de vrijwilligers alert te maken op de geplande vaartochten en 
hoe en wanneer men zich daarvoor kan aanmelden. In 2019 is dit niet helemaal naar wens 
verlopen. 
 
In de komende periode wordt ook extra gekeken naar vrijwilligers die naast het 
gastvrouw/heer zijn ook willen inzetten voor een specifiek aandachtsgebied. 
Zodoende hebben we enkele vacatures die we onder de aandacht gaan brengen om daar zo 
invulling aan te geven. 
 
Bekendheid en publiciteit 
De bekendheid van VaarKracht neemt toe, maar er is nog veel werk te verzetten om de 
bekendheid nog groter te maken. Dit geldt m.n. richting de zorg, dus naar 
patiëntenverenigingen en zorginstellingen en uiteindelijk naar de patiënten en naasten 
natuurlijk. Dit is dan ook een belangrijke vrijwilligers vacature. 
 
Het meegeven van flyers aan onze gasten blijkt vruchten af te werpen. 
Onze gasten zijn natuurlijk onze beste ambassadeurs en het stemt ons dat deze flyers op 
deze wijze bij zorgverleners terecht komen. 
 
Redacties van magazines worden benaderd om een publicatie over VaarKracht te plaatsen. 
Op Facebook worden de vaartochten als evenementen aangemaakt. Social media zijn 
belangrijke middelen 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 de volgende jaren. 
Hiermee neemt de druk op het organiseren vanuit Huizen toe. 
Het lijkt ook wel dat we met circa 45 GroepsVaartochten aan een soort maximum zitten. 
Ons doel voor het komende jaren is om m.n. GroepsVaartochten te organiseren in 
samenwerking mat jachthavens en watersportverenigingen en minder gebruik te gaan 
maken met charterschepen. Natuurlijk zullen er wel GroepsVaartochten op de VaarKalender 
komen, maar wellicht meer voor “besloten groepen”. 
 
Een belangrijk criterium is en blijft dat de GroepsVaartocht budgettair neutraal georganiseerd 
worden. Liever nog 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. 
 
PrivéVaartochten 
Het organiseren van PrivéVaartochten heeft onze maximale aandacht en vraagt veel tijd en 
inzet van de coördinator. Ook bij de PrivéVaartochten zitten we met een maximum te 
realiseren aantal van rond de 40 stuks. Dat vinden we te weinig en hebben voor 2020 het 
plan opgevat om ook voor de PrivéVaartochten een VaarKalender op te zetten. 
De gasten die zich aanmelden worden eerst naar de VaarKalender PrivéVaartochten 
verwezen. Als men daar geen geschikte vaartocht ziet staan, kan nog naar een “Taylor 
made” vaartocht gekeken worden. 
Deze aanpak geeft een intensieve voorbereiding in de komende maanden, maar zal een 
verminderde werkdruk in de vaarseizoen geven. Daarbij zouden we meer PrivéVaartochten 
kunnen realiseren. 
 
BoatHouse 
Het plan dat in 2019 is ontwikkeld om een BoatHouse beschikbaar te krijgen is nog niet 
gelukt, maar blijft onze aandacht voor 2020 houden.  
De BoatHouse is een klein varend dagverblijf dat we kunnen gebruiken voor gasten die we 
tot heden geen vaartocht konden aanbieden. Hierbij denken we aan zwaar zieke, palliatieve 
kankerpatiënten en naasten.  
De BoatHouse is dermate comfortabel dat deze het gehele jaar gebruikt kan worden. Het is 
niet altijd noodzakelijk, of gewenst om er mee te varen. 
Bij de aanschaf en ingebruikname verwachten wij het aantal PrivéVaartochten sterk te 
vergroten. 
 
HavenTeams 
In het algemeen worden HavenTeams ingezet om GroepsVaartochten te organiseren. 
Inmiddels heeft VaarKracht circa 20 HavenTeams; dit blijft een stabiel aantal. 
Ook buiten de periode dat men een GroepsVaartocht organiseert zou je een beroep op het 
HavenTeam moeten kunnen doen. De schippers die deelnemen kunnen ook benaderd 
worden om PrivéVaartochten te verzorgen. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               
 
Schippers 
Het aantal schippers dat zich voor PrivéVaartochten heeft aangemeld is ongeveer 220. 
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 300 schepen voor PrivéVaartochten beschikbaar. 
In de meeste regio’s zijn schepen beschikbaar. Nog steeds blijft Limburg jammerlijk achter. 
We proberen dit te veranderen door watersportverenigingen en jachthaven in deze regio te 
benaderen en er b.v. flyers neer te leggen. 
 
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 
sponsorbijdragen 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 2019 en 2020 is om  € 180.000, resp. € 200.000 aan inkomsten te 
verwerven.  
 
Serviceclubs  
VaarKracht is regionaal georganiseerd en richt zich in dit verband op lokale serviceclubs, 
evenementen organisaties en fondsen. Net als voor 2019 worden in oktober vele 
serviceclubs aangeschreven met het verzoek om VaarKracht het goede doel in 2020 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. 
Naast het financiële aspect wordt ook verzocht om als vrijwilliger deel te nemen, resp. de 
“handjes uit de mouwen te steken”. 
 
Financiën  
In algemene zin dienen er voldoende financiën beschikbaar te zijn om GroepsVaartochten 
mogelijk te maken. Het streven is om de komende jaren met meer met PrivéSchippers te 
varen, geeft een verlichting van de financiële druk. Deze GroepsVaartochten zijn in de regel 
goedkoper dan het varen met charterschepen. Met een economische wind in de rug zijn de 
charterschepen steeds duurder geworden. 
De kosten van de PrivéVaartochten zullen wel toenemen omdat we een vrijwilliger inzetten 
en wij meer reiskosten en catering kosten gaan betalen. 
 
De komende maanden worden Fondsen aangeschreven om Vaarkracht financieel te 
ondersteunen. Omdat we dit al meerdere jaren bij dezelfde fondsen doen, is de verwachting 
dat deze financiële steun terugneemt. Met onze focus op het bedrijfsleven zou van daaruit 
meer financiële steun te verwachten zijn. 
 
 
 



                                                         
 
 
Voor de komende jaren staan geen hoge investeringen op het programma, behalve als 
VaarKracht aan wal” gaat. 
 
Er is een bescheiden kans dat VaarKracht in 2020 of later aan wal gaat. 
VaarKracht is in Huizen een vrijwilligersproject gestart waarbij de brugbediening 
Aanloophaven verzorgd wordt. De Gemeente Huizen betaalt VaarKracht een aanzienlijk 
bedrag en de vrijwilligers die de uitvoering doen stellen dit bedrag voor een groot deel 
beschikbaar aan Vaarkracht. Bij de brug is een voormalige zeilschool die t.z.t. beschikbaak 
kan komen. 
Voor Vaarkracht zou dit een onderkomen voor gasten kunnen worden; dit in de sfeer van de 
BoatHouse. Alleen niet varen maar wel een uitzicht over het water. 
Ook is er een loods waar VaarKracht over zou kunnen beschikken. 
 
 
Het Bestuur, directie en Raad van Advies 
Het bestuur van VaarKracht bestaat uit drie leden, t.w. Voorzitter, secretaris en 
penningmeester. De directie betreft 1 formatieplaats. 
VaarKracht heeft twee leden in de Raad van Advies. 
 
De leden van het Bestuur en van de Raad van Advies zijn ook buiten diens taken betrokken 
bij de organisatie. Dit b.v. als schipper, fondsenwerver, coördinator bij GroepsVaartochten. 
Allen zijn goed op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. 
 
Het bestuur staat open voor het aantrekken van andere bestuurders. Het heeft wel de 
voorkeur dat de persoon die in het bestuur zou kunnen komen eerst ervaring opdoet en 
feeling krijgt met VaarKracht door vooraf zitting te nemen in de Raad van Advies. 
 
 
Ambassadeurs 
In 2019 heeft VaarKracht twee nieuwe ambassadeurs die haar vertegenwoordigen. Hiermee 
prijzen wij ons met drie ambassadeurs.  De deur blijft open voor meer ambassadeurs. 
                 
Huizen, november 2019 
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