Wat is en doet een HavenTeam
Waarom een HavenTeam
In het afgelopen VaarSeizoen 2020 heeft VaarKracht door de Coronacrisis helaas
nauwelijks tot geen contact gehad met haar vrijwilligers. In deze crisistijd kon
VaarKracht veel minder vaartochten organiseren en uitvoeren, waardoor we ook veel
minder vrijwilligers konden inschakelen.
Als organisatie hebben wij de contacten met onze vrijwilligers als een groot gemis
ervaren. Dit heeft ons tot nadenken aangezet en wij menen de oplossing te hebben
gevonden door het gaan formeren van HavenTeams.
Wat is een HavenTeam
We willen de vrijwilligers die in dezelfde regio wonen met elkaar in contact brengen.
Door dan regelmatig met elkaar af te spreken leer je elkaar beter kennen. Daardoor
ben en blijf je beter op de hoogte van elkaars situatie en de mogelijkheden voor
VaarKracht in de regio.
Als HavenTeam kun je met elkaar plannen maken en het hele jaar bezig zijn.
Dit allemaal gericht op het meer bekend worden van VaarKracht en het verzorgen
van vaartochten en ….. om elkaar te blijven zien én spreken!
Algemene doelstelling
Het doel van een HavenTeam is om in groepsverband de vaartochten voor mensen
die leven met kanker voor te bereiden, te organiseren en uit te voeren.
Er zijn ook een tal van ondersteunende- en promotionele activiteiten die gedaan
kunnen worden.
Het HavenTeam
Het HavenTeam bestaat uit een x aantal vrijwilligers die samen de voorbereidingen
en de uitvoering van de vaartochten organiseren en er zo mogelijk aan deelnemen.
De vrijwilligers hebben gezamenlijk overleg waarin de plannen besproken en de
taken verdeeld worden. Het overzicht en de planning e.d. is in handen van een
coördinator.
Een vrijwilliger kan er ook voor kiezen om niet actief aan het teamgebeuren deel te
nemen, maar wel voor vrijwilligerswerk beschikbaar, resp. oproepbaar te zijn.
In het HavenTeam is het belangrijk om elkaars mogelijkheden, interesses en ideeën
te kennen. Een idee kan wel eens uit een onverwachte hoek komen.
Vanaf het begin moet de vrijwilliger aangeven wat hij (m/v) wil en kan doen en
hoeveel uren men beschikbaar kan zijn. Daar kunnen grote onderlinge verschillen in
zijn, maar dat hoeft geen belemmering te zijn áls we het maar van elkaar weten.

Het HavenTeam beoogt de volgende samenstelling, resp. aandachtsgebieden:
Coördinator
Schepen; schippers, havenmeesters e.d.
Catering/ horeca
Zorginstellingen
Media, publiciteit
Donaties en sponsoring
Wat te doen
Het idee is om aan een HavenTeam een groter schip “te verbinden”, waarmee in het
vaarseizoen een aantal keren met groepen gevaren kan worden, de zgn.
GroepsVaartochten.
Samen met de schipper worden een aantal vaardagen vastgelegd, of in optie
genomen en kunnen de vrijwilligers van het team de vaardag voorbereiden. Het doel
is om alles “budgettair neutraal” (of meer) en goed georganiseerd te krijgen en dat
met de nodige publiciteit.
Naast dit grotere schip zijn er meerdere schepen in de regio die beschikbaar zijn
voor de PrivéVaartochten.
Als team kan je kijken of er voldoende schepen in het bestand zitten en of er variatie
in type schepen is. In samenwerking met het KantoorTeam proberen we een mooi
schippersbestand te realiseren. De schepen worden op de website vermeld en
gasten kunnen er zich voor aanmelden.
Wellicht dat er vanuit de havens in de regio ook GroepsVaartochten met deelname
van meerdere kleinere schepen georganiseerd kunnen worden, de z.g.
GroepsVaartochten.
Afhankelijk van de nu geldende Coronarichtlijnen en -ontwikkelingen zijn wij voor
VaarSeizoen 2021 nog terughoudend m.b.t. deze PGroepsVaartochten.
Procedure aanmelden GroepsVaartochten
Bij de GroepsVaartochten vindt een intensieve samenwerking tussen het
HavenTeam (coördinator) en KantoorTeam plaats.
Nadat er één of meerdere vaardagen zijn gepland, wordt de informatie over deze
tochten op de website, t.w. op de GroepsVaartochtenKalender geplaatst.
Gasten kunnen zich via de website aanmelden.
De coördinator en de vrijwilliger KantoorTeam stemmen continue de voortgang af.
De coördinator is medeverantwoordelijk voor een goede registratie (van afspraken)
op het werkformulier.
Bij grotere GroepsVaartochten komen op de vaardag ook nog andere vrijwilligers
(ServiceTeam) ondersteuning bieden. Dit ook op facilitair vlak.
Procedure aanmelden PrivéVaartochten
Vooraf hebben de schippers zich via de website aangemeld voor deelname aan
PrivéVaartochten. Het HavenTeam kan zelf ook schippers “voordragen”. Door een
vrijwilliger van het KantoorTeam wordt deze informatie op de website bij “Overzicht
PrivéVaartochten” geplaatst.

Een gezelschap kan zich via de website aanmelden. De aanmelding, of aanvraag
wordt door het KantoorTeam beoordeeld en na “goedkeuring” aan de coördinator van
het HavenTeam doorgegeven. Deze coördinator onderhoudt het contact met de
aanvrager van het gezelschap en brengt hen met een schipper in contact.
Een vrijwilliger van het HavenTeam wordt aangewezen om de vaartocht te
begeleiden en zorgt dat alles naar wens verloopt. Hierbij is ook aandacht voor de
nazorg naar gezelschap en schipper.

Ondersteuning en promotie
Tijdens, maar ook buiten het vaarseizoen is er ander vrijwilligerswerk te doen.
Te denken valt aan het deelnemen aan maritieme dagen, braderieën, VaarKracht als
goede doel bij (sport) activiteiten promoten e.d.
Bij havens en in kantoren van havenmeesters kunnen mogelijk flyers gelegd worden,
of men kan b.v. tijdens een ledenvergadering VaarKracht onder de aandacht
brengen.
Het zoeken van sponsors, donateurs, het leggen van contacten met winkeliers m.b.t.
de catering e.d. zijn ook activiteiten die belangrijk zijn.
Hoe leuk is het als een vaartocht publicitair de aandacht krijgt, b.v. een keer in de
lokale krant staan, of op de radio komen.
En zo meer.
Communicatie
Als HavenTeam heb je periodiek overleg met elkaar.
Afhankelijk van het vaarprogramma en n.a.v. wat zich voordoet, spreek je een
frequentie af.
Ons idee is om minimaal één keer per maand bij elkaar te komen, of digitaal contact
(Zoom, Whatsapp) te hebben. Ook als er geen dringende zaken zijn, maar m.n. voor
het onderlinge contact houden met elkaar.
Een snel en goed communicatiemiddel is een Whatsapp-groep, bv. “VaarKracht
Plaats/Regio naam”.
De fysieke overleggen kunnen bij een vrijwilliger thuis, in de tuin of tijdens een
wandeling plaats vinden. Het is natuurlijk ook leuk en nuttig om b.v. op een
jachthaven (kantoor havenmeester) af te spreken, of in een clubgebouw van een
watersportvereniging. Heel mooi zou het zijn als je eventueel kunt overleggen op het
grotere schip.
Misschien is er in de bibliotheek, of in een inloophuis voor kankerpatiënten ook een
beschikbare ruimte te vinden?
De coördinator van het HavenTeam heeft aandacht voor de deelnemende
vrijwilligers als individu en met het oog op het werk dat gedaan wordt. Het is
belangrijk dat het werk van de vrijwilliger leuk en nuttig is en dat de onderlinge
verstandhoudingen goed zijn.
De coördinator is belangrijk in het onderhouden van contact met het VaarKracht
KantoorTeam. Relevante zaken en problemen worden vroegtijdig besproken. C

Contacten met de media worden vooraf met het KantoorTeam afgestemd.
De coördinator heeft regelmatig contact met collega coördinatoren.
Deze overleggen worden door het KantoorTeam gecoördineerd.
Media en publiciteit
Dit is een tak van sport die niet iedereen ligt, maar wel heel belangrijk voor
VaarKracht en het HavenTeam is.
Als er een PrivéVaartocht is gehouden wordt er door de gasten een verslagje
gemaakt met daarbij een aantal foto’s. Van het verslag en de foto’s wordt een
BLogBericht op de website en op FB geplaatst.
De vrijwilliger die de vaartocht onder haar (m/v) hoede heeft en/of aanwezig is bij de
ontvangst van de gasten kan hen hier nog even op attenderen.
In het verleden is gebleken dat een eigen (regionale) FB-pagina niet handig is en
daarom willen we het plaatsen van berichten en activiteiten centraal houden.
Vanuit het HavenTeam kun je natuurlijk wel aansturen op regionale publicaties.
VaarKracht maakt periodiek een nieuwsbrief die naar circa drieduizend contacten
gemaild wordt. Het HavenTeam kan hierin haar evenementen en vaartochten onder
de aandacht brengen.
Serviceclubs
In iedere regio zijn serviceclubs actief. Die willen zich graag voor een goed doel
inzetten. Natuurlijk zijn er vele andere goede doelen, maar als men weet dat
VaarKracht in de regio actief is, kun je een helpende hand van bv een Lions- of
Rotaryclub verwachten. Financieel willen ze ook nog weleens een steentje bijdragen,
b.v. de kosten van een charterschip of de kosten van de catering betalen.
Facilitair
Op dit moment liggen alle materialen, zoals dekens, zwemvesten, koelboxen,
schippersgeschenken en nog veel meer in het magazijn in Huizen.
Als er in de regio bepaalde materialen nodig zijn worden deze gebracht of verstuurd.
Het zou natuurlijk handig zijn als een HavenTeam een kleine ruimte in de regio tot
haar beschikking heeft om daar materialen in te bewaren.
Ten slotte
We hebben in de voorgaande jaren ervaren dat VaarKracht goede en toegewijde
vrijwilligers heeft, waar we al vele jaren mee samenwerken.
Het werken in een HavenTeam zal de onderlinge band van de vrijwilligers
verstevigen. Wij verwachten dat je door als vrijwilliger deel te nemen aan een
HavenTeam, nog meer plezier in het werk voor VaarKracht zal krijgen. Tenslotte zal
dit leiden tot meer vaartochten en meer gasten die wij een dagje “uitwaaien” kunnen
aanbieden. Hoe mooi is dat!
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