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Inleiding 
Dit document is bedoeld om je als vrijwilliger te informeren over hoe het er bij VaarKracht aan 
toegaat. Dit zowel bij de voorbereidingen als tijdens de vaardagen op locatie en aan boord van 
een schip. 
 
Het helpt je om te weten hoe wij de gasten welkom aan boord te heten. Het geeft duidelijkheid 
over hoe wij over bepaalde items denken en er naar handelen. 
Als je deze informatie af en toe leest, kunnen we de informatie en werkinstructies bij de 
Vaartochten inkorten. Dat is mooi, toch?! 
 
Met de ervaringen die wij met elkaar opdoen, kunnen we de beschrijvingen desgewenst 
aanpassen, c.q. verbeteren. We vragen hier je medewerking voor en laat ons je suggesties of 
commentaar weten. 
 

Wat verwachten wij van je als vrijwilliger? 
Na onze eerste kennismaking word je uitgenodigd om als vrijwilliger aan een vaartocht deel te 
nemen.  
Je komt op uitnodiging en je wordt dan natuurlijk ook verwacht, maar als je verkouden, of grieperig 
bent, dan is het beter je toch af te melden. Onze gasten zijn bevattelijker dan gezonde mensen en 
daarmee mogen we geen onnodig risico nemen. 
 

Maritieme kleding 
Als je op locatie bent, verwachten we dat je maritiem gekleed bent en degelijke schoenen draagt. 
In je keuze heb je natuurlijk alle vrijheid, maar het moet netjes zitten en natuurlijk schoon zijn. De 
voorkeur gaat uit naar een lange broek. Bij heel warm weer kan de vrijwilliger overwegen 
aangepaste kleding te dragen; bv korte broek, rok, e.d.   
 

 
De coördinator van de 
vaardag kan dit met je 
afstemmen. 
Je hebt een VaarKracht 
jack en draagt ook de 
naam badge. De dames 
dragen een VaarKracht 
shawl.   
 

 
 
 

 kleding normaal                      zomerse outfit 

De kennismaking 
Op locatie tref je de andere vrijwilligers van VaarKracht en schippers en vrijwilligers uit de regio. 
Met deze mensen wordt de vaartocht georganiseerd en het is fijn als je even kennis met elkaar 
maakt. Wellicht onder het genot van een bakje koffie kan je met de anderen de vaardag 
doornemen. In de regel wordt er een palaver afgesproken. 
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In het palaver wordt informatie uitgewisseld omtrent de te verwachten gasten, b.v. gasten met een 
dieet, rolstoelen en rollators, noodzaak rustruimte, bijzonderheden over het schip, de schepen, de 
vaarroute, etc. 
 

Informatie- en instructies 
Circa een week voor de vaardatum ontvang je per mail de informatie- en instructies over de 
vaardag. Daarin staan de contactpersonen, de leden van het Serviceteam, wie de medicus of 
verpleegkundige is, etc. 
Daar staat ook in wat er voor de vrijwilligers aan werkzaamheden te doen zijn. 
We verzoeken je er zo veel als mogelijk aan te houden. Als je ziet dat een andere vrijwilliger 
handen te kort komt, of om assistentie vraagt is het fijn als je bijspringt, maar houdt aandacht voor 
je eigen taken. 
 
Voor iedereen en voor de gasten in het bijzonder is het belangrijk dat men in een ontspannen en 
gastvrije sfeer komt. De patiënt en naasten zijn “koning”. 
Natuurlijk moet ook de “koning” zich gedragen, maar als vrijwilliger blijf je altijd correct in je 
houding en de antwoorden die je geeft. 
Wordt de situatie bezwaarlijk, dan neem je direct contact op met de coördinator van VaarKracht en 
legt de situatie uit. Jij, of de coördinator neemt het initiatief om e.e.a. op te lossen, of besluit 
samen om er later op terug te komen.  
 

De gasten aan boord 

De gasten komen aan boord, nadat de coördinator en de schipper daar toestemming voor geven. 
De gasten worden door een of meerdere vrijwilligers ontvangen en doorverwezen naar de 

koffietafel en krijgen uitleg over de garderobe, toilet, 
etc. 
 
Alle voorbereidingen hebben dus plaats gevonden 
voordat de gasten aan boord komen. Tijdens de 
voorbereidingen gaat alle aandacht naar het werk dat 
te doen is. Zodra de gasten aan boord komen, gaat in 
eerste instantie alle aandacht uit naar de aanwezigheid 
en het welzijn van de gasten. Eventueel nog uit te 
voeren werkzaamheden worden “achter de schermen” 
uitgevoerd. Het komt voor de er gasten komen en de 
voorbereidende werkzaamheden nog niet  

Aan boord gaan na toestemming gezagvoerder                 voltooid zijn. Zij vragen om even naar het  
                                                                     toilet te gaan of het regent. 
Overleg met de coördinator wat de oplossing is, b.v. toch aan boord, of naar een restaurant 
verwijzen. 
   

Bij een GroepsVaartocht waaraan meerdere schepen deelnemen, worden de gasten na het 
welkomstwoord ingedeeld. De coördinator gebruikt de kaarten die de indeling schipper en gasten 
aangeeft. De schipper en de gasten worden opgeroepen en maken even kennis met elkaar. Met 
de picknick mand, koelbox en eventueel dekens en redvesten. 
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Herkenbaarheid en promotie van VaarKracht 
Veelal is de locatie van waaruit gevaren wordt wel herkenbaar en kunnen de gasten het goed 
vinden. Toch kan het helpen als op bepaalde plaatsen even een wegbewijzering wordt geplaatst. 
VaarKracht heeft er twee in de materialen wagen staan. 
 
Als VaarKracht op een locatie komt van waaruit gevaren wordt, m.n. bij de GroepsVaartochten, 
dan komt er enig uiterlijk vertoon bij. Iedereen mag zien dat VaarKracht op locatie is. 

 
                                                                                                                              
 Borden bewegwijzering 
 

 
Op de kade, of nabij een terras waar de gasten ontvangen 
worden, worden banieren geplaatst. Ook worden een of 
meerdere grote posters met afbeeldingen van zorg en van 
schippers geplaatst. Er wordt een spandoek opgehangen.  
Het is aan de coördinator om de plaatsen te bepalen.  
Binnen, bv in een restaurant of clubhuis wordt een compacte 
presentatie geplaatst. 
 

   
 
 
Spandoek op een 
opvallende plaats 
hangen                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Als er een GroepsVaartocht op een groter schip plaats vindt, wordt een plekje voor de VaarKracht 
presentatie gezocht. De presentatie is compact opgesteld en staat op een opvallende in het oog 
springende plaats. 
 

     
  Compacte in het oog springende presentatie                                  Posters voor binnen; twee formaten naar keuze                     
  Op een tafel, bedekt met een kleed komen een poster Zorg, een houder met flyers en een fotoboek te staan, resp. te liggen. 
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Het doel is om een algehele herkenbare VaarKracht sfeer te creëren. 
 

     
VaarKracht aankleding, sfeer 

In grotere ruimten en op terrassen worden de tafels met tafelkleden bedekt. Daarop worden bloemetjes geplaatst.De banieren staan rondom de 

plaats waar de gasten ontvangen worden. 

Een spandoek wordt opgehangen, op een plaats waar ook de sprekers komen te staan. Eventueel worden er meerder spandoeken 

opgehangen, bv. binnen en buiten. 
 
Een groter schip heeft een vlag in de mast en spandoeken aan beide boorden 
Het Spandoek wordt met tireribs bevestigde en aan de onderzijde verzwaard (blauwe zakken) 
Bij de entree/ het opstappen wordt ook een banier geplaatst. 

 
De schippers krijgen een vaantje en een vlag van VaarKracht.  
Een groter schip krijgt ook spandoeken voor aan beide boorden. 
De vlaggen e.d. zijn promotioneel bedoeld, maar zijn ook een herkenning voor de schippers 
tijdens het varen. 
 
 

Regelmatig wordt een burgemeester of wethouder uitgenodigd om de gasten welkom te heten. 
De coördinator ontvangt deze persoon en geeft uitleg over VaarKracht in het algemeen en de 
vaartocht in het bijzonder. Natuurlijk wordt de persoon een koffie met lekkers aangeboden en 
eventueel aan anderen voorgesteld. 
B.v. aan personen die zich verdienstelijk maken vanuit de regio (Lions, Rotary, clubleden e.d.) 

                           
                        Welkom namens burgemeester                                                  VaarKracht geschenkje 

 
Nadat de wethouder of burgemeester de gasten (en schippers) heeft toegesproken ontvangt deze 
een VaarKracht geschenkje. Dat is veelal een Sonnema Berenburg met schippersdrop. 
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Voorbereidende werkzaamheden aan boord 
In de informatie- en instructies staan de werkzaamheden vermeld. 
Iedere vrijwilliger heeft zo haar, of zijn eigen werkzaamheden. 
Daarnaast is het van belang om je ogen open te houden op wat er in je omgeving gebeurt. Wees 
alert en reageer, treedt op als je iets ziet of hoort dat we liever niet hebben. 
 
Probeer het werk zoveel als mogelijk te doen zoals jij denkt dat goed is. Iedereen heeft zo zijn of 
haar manieren en vele manieren leiden tot hetzelfde resultaat. 
Als je iets echt niet weet – denk er eerst even over na – dan kan je altijd een andere vrijwilliger, of 
de coördinator vragen. 
 

Gereed maken van de koffie-thee tafel 
Dit kan variëren van het zetten van een kopje thee of koffie, tot het gereed maken van een buffet. 
Als je de verantwoordelijkheid hiervoor hebt, kijk dan eerst of alles dat je later die dag nodig hebt 
aanwezig is. Ontbreekt er naar jouw idee iets, meldt dat aan de coördinator. Wellicht is de 
materialen bus aanwezig en kan je kijken of informeren of het daarin ligt. 
 
Naast dat alles aanwezig moet zijn, is de manier waarop je het presenteert voor ons en voor de 
gasten belangrijk. We houden ervan dat alles er mooi, verzorgd en overzichtelijk uitziet. Omdat jij, 
maar wellicht ook VaarKracht, ergens voor de eerste keer is, moet je de omgeving en de routing 
van de gasten eerst goed bekijken en bedenken waar en hoe de opstelling wordt. 
 

   
Gereedmaken koffie- thee tafel 
 

Voordat je hebt gecontroleerd of alles er is, beoordeel je ook of de ruimte, de counter, of de kopjes 
etc. schoon zijn. Hygiëne is een belangrijk aandachtspunt. 
Los het zelf op, of roep de hulp van een ander in. Wellicht dat het personeel van de 
ontvangstruimte (horecapersoneel), vrijwilligers van het clubhuis e.d. het voortouw nemen. 
Overleg je bevindingen en wensen. 
 
Als e.e.a. schoon bevonden wordt, dan kan je met de aankleding en opstelling beginnen. Met de 
aankleding bedoelen we het gebruik van onze tafelkleden, bloemetjes, presentatiematerialen, etc. 
Laat alles wat je neerzet, of ophangt compact en strak zijn en op een logische plek natuurlijk. 
De tafelkleden worden vooraf gecontroleerd of deze schoon zijn. 
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Schone tafelkleden met bloemetje en iets lekkers bij de koffie     
 
Als de koffie buiten wordt geserveerd/of buffet hou er dan rekening mee dat je droog staat en dat 
de tafelkleden niet wegwaaien. Neem daar maatregelen voor. 
We hebben tafelkleed klemmetjes. Een alternatief is de hoekpunten van de kleden samen te 
knopen. 
 
Bij de koffie wordt altijd iets lekkers aangeboden. Maak daar een mooie presentatie van. Bv. op 
een dienblad, of op schoteltjes. Dit naar eigen inzicht, maar je mag altijd vragen wat een andere 
vrijwilliger er van vindt. 
 

 

Gereed maken van lunch 
De ingrediënten voor de lunch worden vroegtijdig aan boord gebracht. 
Het is luxe als de lunch of een deel van de lunch door derden (cateraar) is verzorgd en wordt 
afgeleverd. 
 
De vrijwilliger die dit onder de aandacht heeft dient z.s.m. te beoordelen of alles aanwezig is en 
als nodig gekoeld is en blijft. Natuurlijk is er grote aandacht voor de hygiëne. Er worden geen 
dozen, kratten etc. op de grond gezet; altijd op een tafel of wagentje. 
Is iets niet aanwezig, dan wordt dit aan de coördinator doorgegeven en wordt naar een oplossing 
gezocht. Misschien is het al op het schip aanwezig en mogen wij het gebruiken, of moet het 

alsnog ingekocht worden. 
Alle levensmiddelen en dranken 
worden gereedgezet voor later gebruik. 
Eventueel vindt er al voorbereidend 
werk plaats. 
 
 
Levensmiddelen gekoeld houden. 
Als er een koelkast aan boord is, dan kan je die wellicht 
gebruiken. Anders heeft Vaarkracht koelboxen met 
koelelementen. 
De koelboxen worden zowel op kleinere schepen als op de 
(grotere) charterschepen gebruikt. 
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Is de catering door VaarKracht ingekocht of gesponsord door een supermarkt e.d. dan moeten de 
vrijwilligers de lunch gereedmaken.  De broodjes worden belegd, melk en karnemelk gekoeld 

klaargezet, glazen, servetten en evt. bestek gereed, etc. 
Deze werkzaamheden vinden “achter de schermen” 
plaats en veelal voordat de gasten arriveren. 
Bij de broodjes vragen we extra aandacht voor het beleg 
dat erop gedaan wordt. 
Veelal zijn er plakjes kaas, ham en bakjes met salades. 
Om het broodje extra mooi te maken zijn er 
komkommers, tomaten, etc. om er eventueel aan toe te 
voegen.  
 
 
     Presentatie van belegde broodjes 
    

 
Als de broodjes vroegtijdig belegd worden kan men de extra’s beter apart aanbieden, anders 
worden de broodjes te nat. 
 
Op een charterschip kunnen de voorbereidingen veelal in de kombuis of een andere ruimte 
gedaan worden. Betreft de GroepsVaartocht met deelname van meerdere schepen, dan is het 
clubhuis veelal een geschikte locatie. 
 

 
Voorbereidingen in de een keuken en in de kombuis 

 
Bij droog weer en een aangename temperatuur kan er ook buiten een tafelopstelling worden 
gemaakt. Veelal zijn er dan ook koelboxen, koeltassen en picknickmanden te vullen en aan de 
schippers uit te delen.  
Ook hier geldt dat er met het oog op de hygiëne niets (tijdelijk) op de grond geplaatst mag worden. 
Wellicht zijn er tafels op locatie die gebruikt kunnen worden, anders heeft VaarKracht een aantal 
tafels die gebruikt kunnen worden. 
 
Het is zaak dat bij het gereedmaken en verdelen van de lunch veel aandacht uitgaat naar het 
gekoeld houden van de levensmiddelen.  Hou de koelboxen tijdens de voorbereidende 
werkzaamheden zo lang als mogelijk gesloten en doe korte openingen. Maak gebruik van de 
koelelementen. 
Op de koelboxen zit een A5 blad met wat er in de koelbox zit, b.v.  bier, frisdrank, beleg, etc.  
 
De vrijwilliger geeft veel aandacht aan het presentabel maken van de lunch. 
Gebruik borden, kommen, dienbladen om e.a. mooi te presenteren. 
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Haal bv de druiven en tomaten uit de bakjes en doe ze in kommetjes. 
De nootjes uit de zakjes en in een kommetje of flesje doen. 
De voorkeur gaat naar flesjes uit; deze zijn hygiënischer in gebruik. 
Zo mogelijk de melk, karnemelk, vruchtensap in een karaf op het buffet plaatsen. 
Tafels en counter bekleden. 

 
  lunch in openlucht 
 
Bij een GroepsVaartocht met meerdere schepen 
worden picknickmanden en koelboxen gereed 
gemaakt. Er zijn cateringlijsten die aangeven wat er 
per schip in de picknickmand, koelbox en koeltas mee 
gaat. Deze worden overzichtelijk opgesteld. De 
schippers en de gasten nemen de catering mee aan 
boord. 
 
 

  

  

Gereed maken van drankjes en snackjes 
Bij een GroepsVaartocht op een groot schip worden de voorbereidingen tijdens het varen 
genomen. De snacks worden op het laatste deel tijdens de vaartocht aangeboden. 
Is de vaartocht met meerdere schepen en komt men terug in de jachthaven, resp. het clubhuis, 
dan is het aan te raden dat een of meerdere vrijwilligers niet meevaren, maar aan wal blijven om 
de voorbereidingen te treffen. Varen alle vrijwilligers wel mee, dan wordt dit werk aan de lokale 
vrijwilligers overgedragen. 
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Men let dan ook op de orde en netheid van de tafels, presentatie, e.d. en maakt een eventuele 
herschikking van e.e.a. voor de ontvangst van gasten en schippers na het varen. Het kan 
voorkomen dat er een “verhuizing” naar een andere locatie moet plaats vinden. 
 
De dranken, worst, kaas e.d. liggen in de koeling. 
De snacks worden zo nodig gesneden en op een bord of dienblad gelegd. 
Deze wordt op een tafel, of counter gezet of men gaat er mee rond.  
De vrijwilliger zorgt dat het er mooi gesorteerd uitziet. 
 

  

  
 
Er zijn meerdere manieren om een snackplateau er mooi uit te laten zien. 

 

Hygiëne  
Bij het aan boord gaan van de vrijwilligers wordt gekeken naar de hygiëne aan boord. 
Eerst een algemene blik en vervolgens grondiger, m.n. in de toiletruimte, keuken, koelkast, e.d. 
Is naar het idee de hygiëne onder de maat, dan wordt dit aan de coördinator gemeld en is dit 
lastig, dan brengt de vrijwilliger dit bij de schipper onder de aandacht. Desgewenst vindt er een 
schoonmaak plaats. 
VaarKracht heeft artikelen bij zich, zoals wc-papier, handdoekjes, werkdoekjes, schoonmaak 
materialen, schorten, handschoenen, etc. Desgewenst gebruik je deze. 
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bak met huishoudelijke materialen                              Bij het beleggen van de broodjes worden handschoenen gedragen 

                                              
Persoonlijke hygiëne is natuurlijk belangrijk. Voordat de vrijwilliger met levensmiddelen in 
aanraking komt, bv beleggen van broodjes e.d. dan wordt het dragen van hygiëne handschoenen 
aanbevolen. Zeer gewenst is vooraf de handen te wassen. 
 
 

Kosteloos 

De gasten krijgen de vaartocht kosteloos aangeboden. Als VaarKracht de catering zelf in handen 
heeft, dan kunnen de consumpties gewoon uitgegeven worden. 
Maken we gebruik van een uitbater, bv restaurant, clubhuis e.d. dan zijn het aantal consumpties 
dat aangeboden wordt beperkt. Het aantal consumpties dat aangeboden wordt is met de uitbater 
afgesproken. De gasten krijgen dan consumptiebonnen. Meestal zijn dat er twee. 
Gebruiken de gasten meer consumpties, dan is dat voor eigen rekening. 
 

Ontvangst en aanmelden van de gasten 
Bij het aanmelden van de gasten wordt een statafel gebruikt die in de aanlooproute van de gasten 
komt te staan. De tafel is met een tafelkleed gedekt en er staat een pennenbakje erop. Ook staat 
er een houder met flyers, een poster en een bloemetje op.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

             

   Gastvrije ontvangst            
 
Zo mogelijk wordt er bij de tafel een parasol geplaatst. Dit geeft extra herkenning en ziet er leuk en 
gastvrij uit. 
                                                                                                          
Als de gasten er aan komen wordt naar de achternaam van de personen gevraagd.  
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Op het aanmeldformulier wordt de aanwezigheid aangekruist. 
 
Natuurlijk worden de gasten daar ook welkom geheten en wellicht gevraagd hoe de reis en het 

vinden van de opstaplocatie is verlopen. 
De gasten worden door een vrijwilliger verder begeleid en ze 
krijgen uitleg waar de garderobe en de wc zijn. Wellicht kan er 
aan de gasten gevraagd worden of er nog bijzonderheden zijn, 
b.v. m.b.t. de voeding of medische zorg/aandacht. 
 
 
Aanmeldformulier 
 
Er zijn gasten die een 
hond(je) meenemen, of 

een schipper heeft een hond aan boord. Het kan zijn dat 
dit op het aanmeldformulier is genoteerd. Er moet wel 
even overlegd worden of de aanwezigheid van een hond 
al dan niet bezwaarlijk is.  
                                                                 Gasten met een hond 

    
Als een gast alleen komt, is het altijd nuttig om te 
informeren met wie wij  contact kunnen opnemen als er 
iets gebeurt of bij wie wij kunnen informeren.  We denken 
aan een familielid, buurman/vrouw e.d. 
 
De gasten worden tussen een bepaalde tijd verwacht. 
Ongeveer tien minuten voor de tijd dat we alle gasten 
verwachten kan de vrijwilliger met de coördinator 
overleggen of de gasten die er nog niet zijn gebeld 
moeten worden. 
 
Als er geen contact met de gasten wordt gekregen, dan kan er aangenomen worden dat deze niet 
komen. Dit wordt op het aanmeldformulier vermeld. 
Je kan ook even een oproep doen bij de gasten die wel aanwezig zijn. Misschien is er een gast 
aanwezig die zich niet heeft aangemeld. 
Er is altijd ruimte om op gasten te wachten die later komen. Eigenlijk varen we niet eerder weg 
nadat iedereen aan boord of aanwezig is. 
De coördinator en de gezagvoerder kunnen in onderling overleg anders besluiten. B.v. als er 
openingstijden van bruggen, sluizen zijn die het vaarprogramma ernstig zou verstoren. 
 

Gastvrijheid aan boord 
Als de gasten aan boord komen is het altijd aardig om ze te helpen. 
Vele gasten zijn nog nooit of bijna niet op een schip geweest en zijn onbekend met hoe het er op 
een schip aan toe gaat. 
Kleinere boten en zeilschepen bewegen nogal en zeilschepen hebben veel lijnen, schoten, zeilen, 
e.d. Bij zeilschepen is alles veelal laag, rond en zijn veel obstakels zoals lieren, schoten, blokken, 
etc. en stoot je je snel aan iets. Attendeer de de gasten erop en let ook zelf op natuurlijk. 
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Alles beweegt maar laat niet altijd raden waarheen en hoe; 

oppassen dus 

 
 
 
Bij het aan boord gaan help je als vrijwilliger 
de gasten aan een goede zitplaats.  
Hou rekening met zon, wind, regen, etc.  
Met het aan boord komen kan je eventuele 
tassen aannemen zodat de gasten even twee 
handen vrij hebben om aan boord te komen. 
 

Je overlegt met de gasten die een rollator, of rolstoel bij zich hebben en of (zeer) slecht ter been 
zijn waar de rollator geplaatst wordt en spreekt af over hoe deze retour gegeven wordt. Wie de 
gast er eventueel voor kan aanspreken etc.  
    

  
Overleg met de gasten of de rolstoel of rollator aan de wal kan blijven ( in de auto) of mee aan boord moet/gaat.  
Geef ook uitleg wanneer de rollator of rolstoel weer terug gebracht wordt. 

           . 
Op het schip en tijdens het varen houdt de vrijwilliger in de gaten of de omstandigheden van de 
gasten nog plezierig en comfortabel zijn. Omdat het schip vaart en van richting verandert, 
verandert ook het eventueel inwaaien, stand van de zon, etc. 

      
  Met jacks,dekens en zitzakken kan je toch comfortabel op het bovendek zitten, of liggen. 
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Waar komen de gasten voor 

Bij het aanmelden van de gasten voor een vaartocht hebben ze al aangegeven waar ze met name 
voor komen. Er zijn GroepsVaartochten waar stilte en genieten van de natuur het belangrijkste is. 
Op zeilschepen wordt natuurlijk graag gezeild. Er zijn GroepsVaartochten waar evenement en 
verrassingen centraal staan. 
 
Op een motorschip is niet heel veel te doen en is het vooral genieten van elkaar, de omgeving het 
gezelschap en wellicht jezelf lekker laten verwennen door schipper, crew en gastvrouw (m/v). Het 
is wel leuk als de gasten een stukje kunnen sturen. 
Natuurlijk verzorgt de crew en of de gastvrouw (m/v) voor de catering e.d., maar de gasten mogen 
zeker meehelpen.  Het is toch gezelliger om het samen te doen? 
 

                     
                  Actief deelnemen, zoals sturen en zeilen hijsen! 

 
Varen de gasten mee op een zeilschip dan kan er geholpen worden met het hijsen en strijken van 
de zeilen en sturen natuurlijk 
 
Als vrijwilliger stimuleer je de gasten om actief deel te nemen. In overleg met de schipper kijk je 
naar de mogelijkheden en zet de gasten aan het te doen. 
Zeker achteraf ervaren de gasten dit als een “grote overwinning”. 
 
Er zijn momenten dat bv een koor een voordracht geeft. Dat is altijd leuk, maar de vrijwilligers en 
m.n. de coördinator moet er wel op toezien dat dit in beperkte mate plaats vindt. Een groter 
gezelschap mag niet de algehele sfeer bepalen. 
 

   
Genieten van de stilte, de omgeving en lekker uitwaaien; dat is ook het primaire doel van VaarKracht 
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Een ongelukje 
Er zijn gasten die veel (hulp) vragen, maar er zijn ook gasten die dat niet doen. M.n. op deze 
gasten moet de vrijwilliger extra letten en behulpzaam zijn. 
Er kan altijd een ongelukje gebeuren en dat is vaak vervelend. Mn voor degene die het overkomt. 
Maak het op een luchtige manier bespreekbaar en los het eventueel ergens anders op. Een 
koffievlek is vervelend, maar incontinentie is heel vervelend. 
VaarKracht heeft een tas met reserve kleding. De vrijwilliger kan dit aan de coördinator of 
medicus/verpleegkundige vragen. Deze kunnen hierbij helpen, of de zorg overnemen. 
 

    
  “Feel good”                                                                                     Tas met reservekleding 

 

Het welkomstwoord 
Als alle gasten aanwezig zijn, gaan de coördinator en de gezagvoerder de gasten welkom heten. 
Het komt regelmatig voor dat een burgemeester of wethouder de gasten namens de gemeente 
welkom heet. 
 
De coördinator van VaarKracht bespreekt met de gezagvoerder en derden waar, wanneer en wie 
er spreekt. In het algemeen zijn we voor korte toespraken. 

 
 
 
Coördinator heet gasten welkom en geeft informatie over VaarKracht en de 
aanwezige vrijwilligers. Zij of hij geeft uitleg wat VaarKracht is en vertelt bv 
iets over de oprichting, het doel, de samenwerkingen en aantallen van bv 
gasten per jaar, landelijk, etc.  

 
Hou bij gebruik de microfoon goed bij de mond. Oefen eventueel even 
voordat de gasten aan boord komen. 
Na het gebruik moet de geluidsinstallatie en de microfoon worden 
uitgeschakeld, anders lopen de batterijen leeg. 
De installatie wordt goed opgeborgen zodat die niet (per ongeluk) door 
derden wordt meegenomen. 

 
 
 

 
Voor de sprekers heeft VaarKracht een geluidsinstallatie met een losse microfoon. 
Het is te overwegen om deze m.n. bij grotere groepen te gebruiken. Als de spreker slecht te 
verstaan is, zal de aandacht van de toehoorders snel verslappen en daarmee valt het “praatje in 
het water”. Dat moet natuurlijk voorkomen worden. 
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Gezagvoerder geeft uitleg over het schip, vaarprogramma        Geluidsinstallatie 
 

Comfort 
Op het water, op een schip is het altijd kouder dan thuis. Daarbij kan het weer onverwacht 
veranderen. De gasten kunnen ook ongemerkt te veel zon op doen wat een kans op verbranding 
geeft. 
 
VaarKracht heeft dekens, caps, zonnebrand, parasols e.d. beschikbaar. Dit kan aan boord 
genomen worden om te voorkomen dat de gasten te veel zon krijgen en kans op verbranding 
hebben, het koud krijgen of in de regen zitten. Als vrijwilliger ben je alert op deze situaties en 
spreek je de gasten hier op aan en geeft deze materialen desgewenst mee. 
 

  
De materialen staan zichtbaar en bereikbaar opgesteld. Door de schippers en gasten wordt mee genomen naar wat zij graag willen.  
Na gebruik wordt het weer ingeleverd en door de vrijwilligers netjes gemaakt. 
 
 
 

Veiligheid 
De gezagvoerder of de coördinator van VaarKracht informeert de gasten over de veiligheid en 
comfort aan boord. Waar liggen de redvesten en hoe is de evacuatieprocedure. Het beleid m.b.t. 
het dragen van redvesten wordt door de gezagvoerder kenbaar gemaakt. Voor kinderen onder de 
twaalf jaar en die geen zwemdiploma hebben is het dragen van een redvest verplicht. De ouders 
dienen daar op toe te zien; als vrijwilliger spreek je de ouders er op aan. 
 
Op een open boot, een snelle boot, op een RIB, is het voor iedereen verplicht om een redvest te 
dragen. Ook op zeilschepen raden we het dragen van een redvest aan. 
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                        Kinderen dragen redvesten                     Op zeilschepen en rib’s worden redvesten gedragen; 

                                       ook de volwassenen 

 
Op motorboten hoeven geen redvesten gedragen te worden. Als de schipper dit wel wenst, wordt 
daar gehoor aan gegeven. 
VaarKracht heeft meerdere soorten redvesten ter beschikking. 
De opblaasbare versie kan gebruikt worden als de gasten de redvesten gedurende de hele 
vaartocht dragen. We hebben redvesten in verpakking (4 stuks). Deze zijn niet opblaasbaar en 
redelijk oncomfortabel. Alleen dragen in noodsituaties. 
 
De coördinator en of de andere vrijwilligers controleren voordat de gasten komen of het schip 
veilig is. Onveilige situaties worden onder de aandacht van de gezagvoerder/schipper gebracht en 
er worden mogelijkheden besproken om het gevaar weg te nemen. Iets afzetten, markeren e.d. 
kan oplossingen geven. 
 
Als er onder de vrijwilligers een medicus of verpleegkundige aanwezig is, dan heeft hij of zij 
“dwingende” zeggenschap namens VaarKracht. 
M.b.t. de veiligheid en ongevallen is de verpleegkundige, of medicus op de hoogte van de 
richtlijnen die door VaarKracht gehanteerd worden.  
 
Bij een calamiteit is de gezagvoerder/schipper de verantwoordelijke persoon en wordt naar hem of 
haar geluisterd en worden de instructies opgevolgd. 
Hierbij merken we wel op dat je je eigen gezonde verstand altijd moet raadplegen. 
   

Ongeval of calamiteit 
Het kan gebeuren dat een gast zich bezeert. Is gelijk duidelijk wat de gast heeft, bv. een klap 
tegen het hoofd gehad en gevallen, een snee in de hand door iets scherps e.d. dan kan de 
vrijwilliger mogelijk zelf de eerste EHBO handelingen verrichten en een andere vrijwilliger (of 
omstanders) aanspreken om de medicus/verpleegkundige of de gezagvoerder te roepen. De 
gezagvoerder heeft veelal ook een EHBO-vaardigheid. 



        
 

 

18 

Is de situatie ernstiger, bv iemand is buiten bewustzijn, ernstig 
bloeden, botbreuk e.d. dan ook z.s.m. 112 of de Resque bellen en de 
instructies opvolgen. Dit doet de gezagvoerder of de 
medicus/verpleegkundige van VaarKracht. 
 
EHBO tas 
 
In de zomer, m.n. in augustus zijn er wespen die b.v. tijdens het eten 
of drinken kunnen prikken en nog erger in de mond komen en 
prikken. Een prik kan een zwelling geven en tot benauwdheid en 
zelfs verstikking leiden. Als zich dat voordoet moet men z.s.m. 112 
bellen en instructies opvolgen. 
 
De medicus, of de 
verpleegkundige 
en de coördinator 
zijn extra alert op 

deze mogelijkheid. Als voorzorg zou je de 
gasten en anderen niet uit blikjes moeten laten 
drinken, maar uit glazen, of met een rietje. 
Het is dus verstandig dat iedere vrijwilliger zich 
van tevoren op de hoogte stelt wie hij/zij kan 
bellen of  
aan (laten) roepen. 

 

                                                                                                                        Uit een blikje drinken is niet aan te raden.                                 
 
VaarKracht heeft een EHBO-tas en een AED. Als vrijwilliger is het nuttig om te weten waar deze is 
of welke vrijwilliger deze heeft. Zo voorkom je onnodig tijdverlies met zoeken e.d. 
 
Als een van de vrijwilligers, of een crew lid een calamiteit overkomt wordt natuurlijk op dezelfde 
wijze gehandeld. 
 

Roken en alcoholgebruik 
In het algemeen willen wij dat er niet aan boord 
wordt gerookt.  
Personen die toch “moeten” roken krijgen informatie 
van de gezagvoerder/schipper waar dit kan. Deze 
informatie is bekend bij de vrijwilligers die dit 
handhaven. 
Aan deze niet-rokenregeling moeten ook de 
gezagvoerder, crew en de schippers zich 
conformeren. Natuurlijk geldt dit ook voor de 
vrijwilligers. 
    
                                 Roken; dat kan echt niet!                  
 
De coördinator en of de medicus/verpleegkundige zijn de eersten die rokers aanspreken met het 
verzoek te stoppen. We vragen alle vrijwilligers hier een duidelijke houding, resp. standpunt in te 
nemen. 
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Voor de gasten is de vaardag een uitje en daar hoort veelal een 
alcoholisch drankje bij. In het algemeen stemmen wij daarmee 
in, doch schenken wij niet eerder alcohol dan na de lunch; in de 
middag. 
In de picknickmanden en koelboxen worden alcoholische drank 
gedaan die dus aangeboden of genomen kunnen worden. 
 
Op zeilschepen waarop gezeild wordt, adviseren wij om 
gedurende het zeilen geen alcohol aan te bieden. Bij het aan de 
kade komen staat gebruik vrij; in mate natuurlijk. 
Voor de schipper en de vrijwilligers geldt ook het niet gebruiken 
van alcohol tijdens het varen.   Eventueel wordt er een glaasje 
voor de gezelligheid genomen. 
 
 

 “Glaasje voor de gezellig”         
 
Nadat het schip weer is aangelegd en of de gasten van boord zijn kan de schipper, crew en 
vrijwilliger alcohol gebruiken; dit op eigen verantwoordelijkheid en in beperkte mate. De 
coördinator, verpleegkundige of medicus kan de vrijwilliger en schipper op “te veel” aanspreken, of 
neemt zijn of haar maatregelen. 
 
Situaties als deze worden aan de directie van VaarKracht doorgegeven. 
Dit kan door een notitie in de informatie- instructieblad te maken. 
 
 

De koffietafel 
Bij ontvangst van de gasten wordt koffie en lekkers aangeboden. De vrijwilligers zorgen ervoor dat 
dit op een gastvrije en mooi verzorgde wijze wordt aangeboden.  
De koffietafel wordt continue onderhouden; nette opstelling; van alles voldoende aanwezig en is 
schoon. Vuile kopjes e.d. worden weggenomen en (later) schoongemaakt. We hebben zwarte 
kunststof bakken die voor het inzamelen van vaatwas geschikt zijn. 
 

   
Lekkers bij de koffie 
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De lunch 

Op een motorboot heb je meer mogelijkheden dan op een zeiljacht om een uitgebreide lunch klaar 
te zetten. Zeker tijdens het zeilen zal het veelal niet kunnen. 
Als het in het vaarprogramma past zouden de zeilen gestreken kunnen worden.  
Als dat niet kan wordt de lunch (de broodjes) op dienbladen rondgebracht. 
Een andere vrijwilliger gaat rond met de melk, karnemelk, en vruchtensap. 
Daar voor wordt een mandje gebruikt waar ook de glazen in zitten.  
 
In het kader van duurzaamheid worden niet of zo min als mogelijk disposable materialen (bekers, 
borden, kommen, bestek, e.d.) gebruikt. 
De broodjes kunnen door de gasten op een bordje gelegd worden. Een alternatief is op een 
servet. Het scheelt in de afwas. 
 

  
 
 
 
Het is toch veel gezelliger als de lunch geserveerd, of in gezellige mandjes, glaasje etc. 
gedekt wordt en niet in plastic op de tafel “gedumpt” wordt.   Daar zorgt de gastvrouw 
(m/v) toch voor! 

 
 
De vrijwilliger zorgt ervoor dat de presentatie van de lunch 
er goed uitziet en onderhouden wordt. Eventueel wordt er 
aangevuld en e.e.a. schoongehouden. 
  

Het bedankwoord en meer 
Na de vaartocht komen de gasten, schippers en crew bij elkaar voor een “nazit” en een 
bedankwoord. 
Dit “nazitten” is op het terras of in de ruimte waar de vaardag afgesloten wordt. 
Het is niet de bedoeling dat de gasten bij de schipper aan boord blijven. 
Als vrijwilliger hou je de tijd en het moment van de “nazit” in de gaten en attendeer je 
de gasten en crew hierop. 
 
Het bedankwoord wordt door de coördinator van VaarKracht gehouden. 
Het vraagt om een timing om te bepalen wanneer deze gehouden wordt. 
Op een groter schip is het aan te bevelen om de gasten bij elkaar te roepen voordat het schip aan 
de kade ligt. Bij meerdere schepen, in een clubhuis, of op een terras is veelal het beste moment 
wanneer (bijna) alle gasten aanwezig zijn en wel rond de tijd dat in het programma staat dat de 
vaardag afgesloten wordt. 
De coördinator kan vaak wel zien/aanvoelen wanneer het een goed moment is. Wacht je te lang, 
dan zie je de gasten vertrekken. 
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Ook bij het bedankwoord wordt aanbevolen om bij grotere groepen de microfoon te gebruiken. 
 
Bij het bedankwoord richt de coördinator zich eerst tot de gasten en geeft een impressie van de 
dag en vaartocht. De gasten zijn de ambassadeurs en krijgen bij vertrek een enveloppe met flyers 
“zorg”. Men vraag deze bij een zorgorganisatie neer te leggen, zodat meer mensen VaarKracht 
leren kennen. 
Dank gaat uit naar de vrijwilligers van het HavenTeam, crew  en anderen. 
Zo mogelijk worden de sponsors genoemd. 
Het is altijd mooi als de gezagvoerder/schippers aanwezig zijn als deze bedankt worden.  
Zij krijgen dan, of later, het VaarKracht schippersgeschenk. 
 
Tijdens het bedankwoord, of op het moment dat de gasten van boord gaan is er een vrijwilliger 
met de collecte pot. Bij grotere schepen is het veelal handig om bij het afstappen van het schip te 
gaan staan. In een clubhuis, op een terras is het handig om met de collecte pot rond te gaan. Dat 
kan al voor of tijdens het slotwoord plaats vinden. De coördinator kan ook de vrijwilligers van zijn 
of haar team bedanken. 
Alle gasten, schippers en vrijwilligers wordt gevraagd om foto’s te mailen naar VaarKracht. Het 
liefste via www.wetransfer.com  Natuurlijk wordt een verslagje ook zeer gewaardeerd. Dat wordt 
later bij het BLogBericht geplaatst.                                                     
 
 
                                   
 
 
 
                                                         Met de collecte pot rond gaan 
 

 
 

 

 

 

Donaties en collecte 
Alle gasten ontvangen een ruime week voor de vaardatum een informatiebrief gemaild. Daarin 
staat dat men een donatie aan VaarKracht kan doen. Naast de collecte pot kan dit ook door het 
via de bank over te maken. Op de Vaarkracht website bij Contacten staat het Iban(bank)nummer 
 
Voor de donatie op locatie wordt een glazen collecte pot met een label  
“Bedankt voor uw donatie” gebruikt.   
Nadat de gasten allemaal gepasseerd zijn gaat de inhoud van de collecte pot in een enveloppe 
die weer in een tas gaat. Deze tas is in het bezit van de coördinator en wordt later, na de vaardag 
in Huizen aan de directie afgegeven. 
 

Flyers in enveloppen 
De gasten krijgen na het beëindigen van de vaardag een enveloppe mee waar flyers “Zorg” in 
zitten. Wij vragen hen om deze bij een zorginstelling neer te leggen. Bij een kapper, bibliotheek, 
apotheek, notaris kan ook. Hiermee komen de flyers dicht bij de mensen die mogelijk 
geïnteresseerd zijn en zo kennis te nemen van VaarKracht. 
 

http://www.wetransfer.com/
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Het schippersgeschenk 
Het schippersgeschenk betreft veelal een fles(je) Berenburg en schippersdrop. 
Er zijn drie uitvoeringen die gegeven kunnen worden. 

 
Klein flesje en één doosje schippersdrop: burgemeester, wethouder e.d.   
       schippers, lokale vrijwilligers 
   
Medium flesje met twee doosjes schippersdrop   gezagvoerder bij kleiner  
      gezelschap 
 
Grote fles met drie doosjes schippersdrop  gezagvoerder en crew   
       gezelschap, bv botenclub 

 
De coördinator overweegt wat het meest gewaardeerd 
wordt in de relatie werk, de geschenkjes en te maken 
kosten. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s en filmen 
Het maken van foto’s en films wordt door ons positief begroet. We vragen de gasten bij de 
aanvraag van de vaartocht hier mee in te stemmen.  
De foto’s worden gebruikt bij het BLogBericht op de website. Ook kunnen de foto’s voor 
publicaties in magazines, jaarverslagen, promotiemateriaal etc. 
gebruikt worden. 
De foto’s en filmpjes worden niet commercieel en uitsluitend 
door en voor VaarKracht gebruikt. 
 
Het aantal foto’s dat uiteindelijk gebruikt wordt is zeer beperkt. 
De meeste foto’s worden niet gebruikt omdat ze niet geschikt 
zijn. 
Het is aan degenen die de foto’s en filmpjes maken om ervoor te 
zorgen dat er geen ongepaste foto’s gebruikt worden. Ook foto’s 
waar personen minder leuk op staan worden niet gebruikt en 
liever gewist. 
 
Het is moeilijk om een goede foto te maken. Vaak zijn tegenlicht 
of een te grote afstand de spelbrekers voor een mooi resultaat. 
Let bij het maken van de foto ook op de achtergrond en of er 
rommelige omgevingsfactoren zijn. Haal die weg, of neem  .                               Mooie foto’s zijn moeilijk te maken 
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een andere positie. Het maken van mooie momenten van tevreden en blije gasten leggen we 
graag op foto vast. Ook acties zoals zeilen hijsen, sturen etc. zijn mooie fotomomenten. 
 
Van de vele foto’s die gemaakt worden en die VaarKracht mag gebruiken, zijn er slechts enkele 
geschikt voor b.v. het BLogBoek, op Facebook. We gebruiken ook foto’s voor publicaties in de 
media, presentaties van VaarKracht etc. 
 
 

Verslag van de vaartocht 
De coördinator wordt gevraagd om een verslag van de vaartocht te maken. 
De coördinator kan het maken van het verslag ook aan een andere vrijwilliger, of schipper uit 
handen geven. Het verslag wordt als een BLogBericht op de website geplaatst.  Maak als 
vrijwilliger ook foto’s en mail deze naar info@vaarkracht.nl  
Een BLogBericht is leuk voor de deelnemers en gasten van die vaartocht. Voor VaarKracht is het 
niet alleen leuk, maar heeft het ook nut naar derden. Geïnteresseerden kunnen kijken of in zijn of 
haar plaats gevaren is. Geïnteresseerden kunnen schippers, cateraars en sponsoren e.d. zijn. 
 

Opruimen na de vaardag 
Nadat het bedankwoord is uitgesproken gaan er gasten en schippers weg, maar er blijven veelal 
meerdere gasten nog even lekker nazitten. De vrijwilligers van VaarKracht gaan dit samen zijn niet 
 verstoren, maar beginnen met het opruimen van e.e.a. 
Het moment waarop dit wordt gestart, wordt door de coördinator aangegeven. 
Daarbij wordt gekeken naar de afgesproken slottijd. 
Het weghalen, verzamelen e.d. wordt zo onopvallend als mogelijk gedaan. 
Het streven is dat de gasten er zo min als mogelijk van merken. Uiteindelijk komen 
de vrijwilligers aan de tafels bij de gasten en nemen de kleden en de bloemetjes eraf.  
Eventueel worden deze in overleg tussen de coördinator en de lokale contactpersoon 
achter gelaten. De lokale coördinator zorgt er dan wel voor dat deze later aan  
VaarKracht worden opgestuurd. 

 

De Materialen wagen 
De materialen wagen van VaarKracht is ingericht met het doel om alle materialen in bakken op 
een vaste plaats te bewaren. Met de vaste indeling zijn de materialen voor een volgende keer 
goed te vinden en blijven de materialen heel, m.n. tijdens het rijden. 
De vrijwilliger die de materialen wagen “beheert” ziet er op toe dat de benodigde materialen  
uit de wagen gaan en later weer netjes terug 
geplaatst worden. 
Voor de materialenuitgifte wordt een 
materialenlijst gebruikt.  
Bij het terugnemen van de materialen wordt 
eerst gekeken of iets, vuil of nat is en wordt 
dan apart gehouden. Bij terugkeer in 
Huizen/magazijn wordt dit aangeboden om te 
wassen en om te drogen. Dekens, kussens en 
vlaggen vragen speciale aandacht. Als er jacks 
en redvesten zijn uitgedeeld, moet ook opgelet 
worden dat deze droog zijn of anders later te 
drogen worden gehangen. 

mailto:info@vaarkracht.nl
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Als er voor een vaartocht koelboxen met catering meegaan, dan staat op de koelboxen wat de 
inhoud is. Dit staat erop om de koelboxen niet onnodig te openen waardoor de koeling afneemt.  
Bij terugkomst, worden de levensmiddelen die gekoeld moeten blijven in  
koelboxen gedaan. Levensmiddelen waarvan de verpakking is geopend kunnen aan 
boord van het schip blijven. Desgewenst wordt het onder de vrijwilligers verdeeld. 
 
 

Calamiteiten 
Bij eventuele problemen van allerlei aard neem je als vrijwilliger contact op met de  
coördinator van die dag. Deze beoordeelt de ernst van de situatie en neemt zo nodig  
contact op met de directie van VaarKracht.  
De woordvoerder is de directie van VaarKracht of een van de bestuursleden. 

 
Bij een calamiteit die er ernstig uitziet, wordt door de  
vrijwilliger die in de buurt is en een gsm beschikbaar  
heeft direct 112 gebeld en wordt de melding 
doorgegeven. Daarna neemt de vrijwilliger z.s.m.  
contact op met de gezagvoerder/schipper en  
vervolgens de coördinator van VaarKracht. 

 
De gezagvoerder en de coördinator nemen de regie  
over. Is er een medicus of verpleegkundige aanwezig,  
dan neemt deze de zorgen voor de gast(en) op zich. 

 
De overige vrijwilligers volgen de aanwijzingen van de gezagvoerder, coördinator en  
medicus op. Daarbij richt men zich aan de ene kant op de gast/patiënt en aan  
de andere kant op het rustig houden van de andere gasten; hen informeren wat  
er gaande is en wat het plan om te doen is. 

 
In geval van een calamiteit wordt er door alle vrijwilligers altijd door verwezen naar 
de woordvoerder van VaarKracht en wordt niet zelf met de aanwezige pers, of  
krant/tv etc. gesproken. 
 
 

Speciale aandacht voor de medicus, of verpleegkundige 
Bij GroepsVaartochten streven we ernaar dat er een verpleegkundige of medicus  
aanwezig is. 
Als vrijwilligersorganisatie begeleiden we de gasten, t.w. mensen die leven met kanker aan boord. 
D.w.z. de gasten worden ontvangen en naar hulpbehoefte begeleid en of ondersteund om aan 
boord te komen en om een comfortabele zitplaats op het schip te verkrijgen. In het algemeen 
noemen wij dit het gastvrouw- of gastheerschap. 
 
Er kunnen gasten zijn die zichtbaar en duidelijk ondersteuning en of hulp nodig hebben. De 
vrijwilliger die namens VaarKracht als medicus en of als verpleegkundige aan boord is, geeft deze 
personen speciale aandacht. 
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De vrijwilliger die medicus of verpleegkundige is, is niet altijd direct te 
herkennen. In de instructies is het te lezen en tijdens het palaver wordt  
              
deze bekendgemaakt. 

 
 
 
 

Van de medicus en of verpleegkundige wordt niet verwacht om als professional  
tewerk te gaan. Wel wordt verwacht dat hij, of zij het voortouw neemt en zelf adequaat handelt en 
de andere vrijwilligers en crew aangeeft wat te doen bij een ongeval, calamiteit, e.d.  Van hem of 
haar wordt dan ook verwacht om instructies aan de andere vrijwilligers en crew te geven die door 
hen worden aangenomen en opgevolgd. 
 
De medicus, of verpleegkundige die voor VaarKracht deelneemt, kijkt voor en tijdens het 
opstappen, varen etc. ook naar mogelijk gevaarlijke obstakels, objecten en of situaties. Dit kan zijn 
dat er iets stuk is op de boot en dat gasten en of vrijwilligers er zich aan kunnen bezeren. 
De medicus controleert of er voldoende (passende) redvesten aan boord zijn. 
Ook wordt gekeken of er voldoende waterflesjes zijn en dat de gasten zich tegen de zon, koude 
en of regen (kunnen) beschermen. 
 
In bovengenoemde situatie gaan wij uit van preventief handelen, ofwel voorkomen dat een gast 
zich ongemakkelijk, onzeker of niet lekker of, niet veilig voelt. 
 
Een schip is geen huis, het beweegt en heeft vele bewegende delen waarop de gasten 
geattendeerd dienen te worden. Wat zijn de “huisregels” op het schip? 
Veelal vertelt de schipper of de gezagvoerder de regels en veiligheidszaken op het schip 
(Palaver).  Desgewenst verstrekt de medicus aanvullende informatie. 
 
De medicus is tevens alert op situaties die het verblijf van de gasten onplezierig maakt. Bv op 
zeilschepen die te schuin gaan, of manoeuvres die door de gasten niet begrepen worden en dus 
gevaarlijk kunnen zijn. bv. gijpen. 
 
Doet zich een ongeval voor, dan is de vrijwilliger die als medicus en of verpleegkundige aan boord 
is, de eerste persoon die de situatie beoordeelt en hiernaar handelt. 
In het algemeen geldt ook op het schip “de regel op de straat”, nl. 112 bellen. 
 
We bevelen het aan om als medicus aanwezig te zijn op het moment dat de gasten zich 
aanmelden en aan boord komen. 
 
Hij of zij kan op de deelnemerslijst zien en erover horen of er gasten komen die speciale aandacht 
vragen. 
Van de medicus vragen wij een “rondje te maken” en gasten die opmerkzaam zijn even aan te 
spreken. Het is ook altijd nuttig om van de gasten te weten of ze eerder op een schip zijn geweest 
en enige ervaring hebben. 
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De medicus/verpleegkundige helpt gasten die slecht ter been zijn. Wellicht in 
samenwerking met anderen worden de gasten aan boord geholpen. 
Vooraf wordt natuurlijk gekeken of er een meer comfortabel schip beschikbaar is en 
wordt eventueel een “gastenruil” gedaan. 

 
 
De medicus en of verpleegkundige kan tevens aandacht 
geven aan de hygiëne aan boord en m.n. m.b.t. de 
catering.  Ook een controle van de keuken en toiletten 
wordt aanbevolen. 
 

VaarKracht heeft “regels” omtrent het gebruik van alcohol en roken. Het is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van alle vrijwilligers om deze zo goed als mogelijk na te leven en anderen 
hier op aan te spreken. 
 
De medicus of verpleegkundige stelt zich op de hoogte van relevante telefoonnummers, of andere 
communicatie zoals marifoon om zo indien gewenst snel contact te maken. Denk b.v. aan de 
telefoonnummers van de schippers, Resque, of nummer KNRM. Spreek zo mogelijk een 
marifoonkanaal af. 

Speciale aandacht voor de coördinator ServiceTeam  
Een GroepsVaartocht staat meestal al langer op de VaarKalender.  
In 2020 willen we de coördinator van de vaartocht zo spoedig mogelijk berichten  
zodat deze ook in de voorbereidingen kan meekijken en zich erbij kan betrekken. 
Zo heeft de coördinator al vroegtijdig goed inzicht hoe de organisatie zich ontwikkelt  
en kan desgewenst aangeven als iets anders, of beter kan. 
De coördinator ServiceTeam kan ook eerder contact met de coördinator op de locatie  
opnemen en desgewenst een kennismakingsbezoekje brengen. 
 
In overleg met het kantoor kan de coördinator zelf haar, of zijn vrijwilligersteam  
samenstellen.  
De overige vrijwilligers van het team die gaan deelnemen aan een GroepsVaartocht  
krijgen ongeveer een week voor de vaardatum de informatie- en werkinstructies  
gemaild. In deze informatie staan de vrijwilligers met de vermelding van de specifieke 
taken.  

De leiding 
De coördinator heeft de leiding over de 
vrijwilligers die namens het ServiceTeam  
aanwezig zijn. Het mag duidelijk zijn dat  
het niet de bedoeling is dat er “bevelen”  
worden gegeven, maar dat het m.n. het 
behouden van het overzicht en het geven  
van aanwijzingen en advies het  
belangrijkste is. In het algemeen zijn alle 
vrijwilligers op de hoogte van wat er  
gebeuren moet en voldoende op de hoogte 
van hoe wij het werk en de gastvrijheid naar de 
gasten gerealiseerd zien. (zie dit document!) 
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Map met informatie en werkinstructies 
Eventueel eerder, maar uiterlijk op locatie krijgt de coördinator de map met  
informatie- en werkinstructies. Deze krijgt de coördinator van de  
vrijwilliger die met de materialenwagen komt. De coördinator (eventueel met de  

vrijwilliger) neemt de map door en  
bespreekt de bijzonderheden. 
 
informatie en instructies 

 
 
In de map zitten ook notitie blaadjes om eventuele 
wetenswaardigheden op te vermelden en waar we 
later op kantoor verder mee kunnen. 
Ook zit er een envelop in voor de opbrengst van de 
collecte pot. 

De coördinator ziet er op toe dat de collecte goed verloopt en dat de opbrengst in de  
gesloten envelop, weer in de map gaat en bij de directie in Huizen afgegeven wordt. 
 

Oriëntatie op locatie 
Is een coördinator al eerder op de locatie geweest en ontmoet bekende personen,  
dan kan men op een stukje ervaring teren. 
Onder het genot van een kopje koffie kunnen de vrijwilligers en anderen aan elkaar  
worden voorgesteld en de bijzonderheden besproken worden (palaver). 

 
Is de coördinator voor de eerste maal op de locatie en of treft men vooral onbekenden, dan zal de 
coördinator van het ServiceTeam zich actief opstellen naar de gezagvoerder van een schip, of de 
lokale coördinator van de jachthaven. 
Neem de tijd voor een algehele oriëntatie van wat waar is en hoe je de logistiek zou willen. 
Doe het eventueel samen met de lokale coördinator. 
 

Hoe communiceren we met elkaar 
De communicatie tijdens een GroepsVaartocht met meerdere schepen vraagt extra aandacht. 
Belangrijke zaken worden in het palaver besproken. 
Tijdens het varen is het fijn als er ook gecommuniceerd kan worden. 
De VaarKracht coördinator en de coördinator op locatie bespreken de mogelijkheden m.b.t. het 
gebruik van de gsm, GroepsApp, marifoonkanaal.  
 
Bij een GroepsVaartocht met meerdere schepen is één schipper de “leider” van de groep. Alle 
schippers en vrijwilligers hebben de contactgegevens van de medicus/verpleegkundige die 
namens Vaarkracht aanwezig is. 
 

 
Palaver 
Als je een beeld en ideeën van de situatie hebt, dan is het aan te bevelen om een palaver af te 
spreken en elkaars ideeën en meningen af te stemmen en deze aan de andere vrijwilligers 
kenbaar te maken. Tijdens het palaver is de inbreng van de medicus, of verpleegkundige 
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belangrijk en zij moeten er dus bij betrokken worden. 
Zijn er vragen over wie wat te doen heeft kunnen dan besproken worden. 
Eventuele manco’s worden besproken en opgelost. 
 

  
oplossen                                                                    palaver met vrijwilligers 

 
De coördinator ServiceTeam zorgt dat er op een afgesproken tijdstip een palaver  
plaats vindt. Het is aan te bevelen dat alle vrijwilligers en schippers erbij aanwezig  
zijn. 
Eventueel wordt het palaver met de schippers apart gehouden. Het kan zijn dat niet 
de coördinator, maar een andere vrijwilliger het palaver met de schippers doet. Dit  
wordt door de coördinator aangegeven 
 
Wat wordt er besproken: 

Wie zijn de aanwezigen bij het palaver 
Introduceren van gezagvoerder en crew, coördinatoren, medicus of verpleegkundige 
Communicatie gsm en of marifoon, evt. GroepsApp en andere belangrijke nummers 
Veiligheid en comfort aan boord; wat en waar. Bv redvesten, EHBO, AED, reserve 
kleding, dekens, e.d. 
Wie neemt actie als een patiënt hulp nodig heeft; hoe is de afspraak; gebruik RIB 
Bij zeilschepen; zeilen maar geen competitie. Liever te weinig dan te veel zeil. 
VaarProgramma; eventueel tussenstop voor lunch bespreken; compact varen en wie 
en hoe als een schip motorpech krijgt. 
Hoe verloopt de catering; evt. koelboxen, picknickmanden; retour nemen na 
vaartocht; speciale voeding of zorg voor gasten 
Regels omtrent gebruik alcohol en roken aan boord; alcohol m.n. m.b.t. de schippers 
en crew. 
Al dan niet afmelden van schippers bij coördinator, zodat men weet dat schip en 
gasten terug zijn. 

 palaver met schippers 
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Type GroepsVaartochten 
Betreft het een vaartocht op één (groot) schip met gezagvoerder en crew, of is het  
een vaartocht vanuit een jachthaven met meerdere schippers en schepen? 
 
Bij een vaartocht met meerdere schepen worden de gasten na ontvangt ingedeeld bij een 
schipper. Hiervoor zijn kaartjes gemaakt met schipper- en gastenindeling. 
Het kan altijd voorkomen dat er gasten niet komen of zelfs dat een schip niet aanwezig is. Het is 
zaak dat de coördinator overzicht houdt en verschuivingen van gasten en schepen met de 
coördinator in de haven oplost. 
De indeling van de gasten en schepen vindt op een locatie plaats van waaruit naar de schepen 
gelopen wordt. 
Zorg er als coördinator voor dat er voldoende vrijwilligers aanwezig zijn om de gasten te 
begeleiden en geef speciale aandacht bij het aan boord stappen. 
 
Een GroepsVaartocht op één groot schip is organisatorisch minder ingewikkeld. 
Er hoeft geen indeling gasten/schepen gemaakt te worden. De gasten zijn bij de ontvangst al aan 
boord. 
 

                   
                                             GroepsVaartocht met meerdere schepen of één groot schip 

 
 

Vrijwilliger aan wal 
Bij een GroepsVaartocht met meerdere schepen zijn na de ontvangst en het welkomstwoord alle 
gasten, schippers en vrijwilligers weg en blijft de opstaplocatie onbeheerd achter. Dit is niet 
wenselijk en er wordt dus afgesproken wie deze zorg op zich neemt. 
Dit kan een vrijwilliger van het ServiceTeam zijn, of het wordt door een of meerdere vrijwilligers 
van de locatie gedaan. B.v. van de watersportvereniging, of jachthaven. 
 
Ben je deze vrijwilliger(s), dan heb je van de coördinator informatie ontvangen over waar de “nazit” 
gaat plaats vinden; hoe de gasten en schippers worden ontvangen; hoe de locatie wordt ingericht 
en worden de drankjes, borrelnootjes, snackjes e.d. klaargezet. 
 
Als er zich tijdens het varen veranderingen voordoen, bv. regen, wind etc. dan neem je als 
vrijwilliger aan de wal het initiatief om naar eigen inzicht e.e.a. te veranderen. 
Natuurlijk kan het nuttig zijn om contact op te nemen met de coördinator.  
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Speciale aandacht voor de coördinator op locatie 
Voor de coördinator van het ServiceTeam is de coördinator op locatie een 
belangrijke partner in de organisatie van de vaardag. Deze heeft samen met zijn of  
haar team de meeste voorbereidende werkzaamheden verricht. Wellicht samen met  
andere lokale vrijwilligers. 
Bespreek bij aankomst hoe, wat en waar om dat vervolgens in het palaver met alle 
andere betrokkenen te delen. 
Belangrijk is het hoe de locatie en de VaarKracht materialen tijdens het varen achter  
gelaten worden en wie hier het beheer over heeft. 

 evaluatie met crew 
 

We stellen het op prijs als de vaardag afgesloten is, dat er nog even een gesprek, 
resp. bijeenkomst te hebben met de ServiceTeam vrijwilligers en de vrijwilligers  
op locatie, of met de coördinator daarvan. Zo is er een eerste gelegenheid om  
bijzonderheden en opmerkingen uit te wisselen die eventueel voor een volgende  
gelegenheid nuttig kunnen zijn. 
 
 

Tenslotte 
Met dit document hopen wij dat je heel veel informatie hebt om als  
vrijwilliger deel te nemen. Natuurlijk is iedere vaartocht anders en dat geldt ook voor 
de vrijwilligers en het team. Inzicht en flexibiliteit van de vrijwilliger worden 
gewaardeerd. 
Zijn er items niet, of onvoldoende, of niet correct weergegeven, laat het ons dan  
weten. We passen dit document graag aan om het voor iedereen nog duidelijker  
te maken. 
 
En ja…  Lieke Idsinga en Robert Rust zijn de initiatiefnemers van VaarKracht. 
De eerste vaartochten waren in 2013 en we deden dat met een handje vol 
vrijwilligers, m.n. vrienden.  
Anno 2020 tellen we circa 100 vrijwilligers en organiseren we jaarlijks circa 40  
Privé- en 40 GroepsVaartochten. Per jaar ontvangen we circa 1.600 gasten.  
Wij zijn er enorm trots op en zeker ook in de sfeer waarop we dit met elkaar 
realiseren. 
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We wensen je vele mooie vaartochten toe! 
 

                                  
 
Groet van Lieke Idsinga en Robert Rust 
 
 
 
Huizen 03.03.2020 
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