
                               
 

                   Het  organiseren van GroepsVaartocht 
 

Voor wie is deze notitie? 
Deze notitie is voor de personen die voor VaarKracht een GroepsVaartocht 
organiseren en deel uitmaken van het HavenTeam.  
De notitie geeft inzicht waar men aan moet/kan denken. 
De GroepsVaartocht wordt in de traditie van de regio en naar kunnen van de 
teamleden georganiseerd.  

 

Inleiding 

“In het gevecht tegen kanker is de geest de motor.” 
De strijd tegen kanker kent geen moment van rust. Als patiënt worstel je van vonnis 
naar onderzoek, van behandeling naar hoop en van nieuw onderzoek naar berusting. 
Een emotionele roller-coaster waarin je leven door medici lijkt te worden 
overgenomen en er geen moment meer is om even op adem te komen. 
Of toch wel?! 
Stichting VaarKracht organiseert voor kankerpatiënten en hun naasten, overal in het 
land, onvergetelijke vaartochten. Op het water al je zorgen vergeten. 
“Even een moment geen kankerpatiënt”.  
 

VaarKracht organisatie 
VaarKracht heeft vrijwilligers die vanuit een ServiceTeam assistentie verlenen aan de 
vrijwilligers in de HavenTeams om de vaartochten te organiseren. 
De ServiceTeam vrijwilligers verzorgen de administratieve organisatie en op de dag 
van de GroepsVaartocht zijn ze aanwezig om assistentie te verlenen aan het 
HavenTeam om de gasten te ontvangen en om VaarKracht te promoten. 
 
Wij van VaarKracht hebben contact met u om een GroepsVaartocht in uw regio te 
houden. Om deze succesvol te organiseren en de gasten een fijne uitwaaidag te 
bezorgen hebben we enige richtlijnen opgesteld. 
 

Definitie 
Een GroepsVaartocht is een vaartocht die vanuit een charterbedrijf of vanuit een wsv, 
jachthaven, of botenclub, e.d. aangeboden wordt.  
De datum, plaats en programma worden in overleg met VaarKracht bepaald, waarna 
de gasten zich kunnen aanmelden. Patiënt met naaste en kinderen (altijd welkom) 
melden zich aan via de website van VaarKracht. 
 

 

 

 

 

 



                
 

Datum 
Om de aanmeldingen van een GroepsVaartocht te organiseren en in goede banen te 
leiden is het aan te bevelen om zo vroeg als mogelijk een datum af te spreken. 
Hou met de datum rekening met vakantieperioden, feestdagen en regionale 
activiteiten. Kijk op de kalender van VaarKracht of de datum vrij is. 

Zie hier.    

 

Programma 
Voordat de uitnodiging aan de patiënten/gasten opgemaakt wordt, moet het 
programma worden opgesteld. In deze fase is m.n. de begin- en eindtijd van belang. 
Het exacte programma kan eventueel later worden ingevuld. VaarKracht ontvangt 
graag (sfeer)foto’s van de haven/schepen/vaargebied voor de uitnodiging aan de 
gasten. 
 
 
Het is natuurlijk altijd leuk om verrassingen in te bouwen. Tussentijds varen op een 
rib, een demonstratie van de KNRM, een bezoek aan….. zijn voorbeelden. 
Het wordt ook gewaardeerd om een (lokale) BN-er, zoals b.v. burgemeester of 
wethouder, een sportman/vrouw etc. een welkomstwoordje te laten doen. 
 
Als uitgangspunt hanteren we het volgende programma: 
10.30 – 11.00 uur  aankomst clubhuis of restaurant ;  ontvangst met koffietafel 
11.00 – 11.15 uur welkomstwoord en toelichting op vaartocht 
Vanaf    11.15 uur  naar de schepen, opstappen en varen; lunch aan boord  

of op locatie 
15.00- 15.30 uur terug in clubhuis of restaurant voor een hapje, drankje  
16.00 uur  beëindiging van GroepsVaartocht        
 

 

Regionale organisatie 
Voor het welslagen van de GroepsVaartocht is het wenselijk om met een aantal 

vrijwilligers een HavenTeam te vormen.   Er is één contactpersoon, maar de overige 
vrijwilligers in het HavenTeam nemen volwaardig deel aan de voorbereidingen en op 
de vaardag zelf. Het is aan te bevelen om enkele vrijwilligers uit de regio in het 
HavenTeam op te nemen. Zij krijgen meer medewerking in het kosteloos faciliteren 
en of sponsoren van de GroepsVaartocht. 
B.v. de havenmeester; hij of zij heeft veelal vele goede contacten die zich voor 
VaarKracht willen inzetten.  
 

Hygiëne, orde en netheid 
Als organisatie komt VaarKracht graag correct en professioneel over. Dit ondanks dat 
het een vrijwilligersorganisatie is vragen wij hier extra aandacht voor. Draag correcte 
kleiding in de “huisstijl” van VaarKracht. Draag een naambadge ter herkenning voor 
de gasten. Bij de catering vragen wij bijzondere aandacht voor de hygiëne. Plaats 
geen levensmiddelen, dranken en andere zaken op de grond, maar plaats alles op 
tafels. Gebruik koeling bij bederfelijke waren en dranken.  
 

https://www.vaarkracht.nl/voor-wie/vaartochten-en-evenementenkalender-2019/


          
 

 

 

ServiceTeam 
VaarKracht biedt assistentie aan door minimaal twee of meerdere vrijwilligers in te 
zetten. Tijdens de voorbereidingen wordt een uitnodiging opgemaakt, die op de 
website wordt gepubliceerd.  
 
Zorginstellingen in de regio en andere organisaties worden van de vaartocht op de 
hoogte gesteld. Aanmeldingen verlopen via de website en worden actueel gehouden. 
De gasten ontvangen het vaarprogramma en andere informatie. 
 
De vrijwilligers van het ServiceTeam ontvangen de gasten (registratie) en assisteren 
het HavenTeam. Desgewenst zijn er verpleegkundigen en/of is er een arts aanwezig. 
VaarKracht kan de vaartocht faciliteren met dekens, reddingsvesten, thermoboxen 
etc.. Het HavenTeam geeft aan wat de gewenste benodigdheden zijn.  
Op de vaardag wordt een promotiepunt voor VaarKracht ingericht en tevens vlaggen 
en of banieren geplaatst. 

 

Schepen 
Het aantal schepen en het aantal gasten dat kan meevaren wordt geïnventariseerd 
en hier wordt het aantal gasten, schippers en andere betrokkenen op afgesproken.  
 
Schippers die “van buiten zijn” en mogelijk een dag eerder in de haven komen 
worden met aandacht ontvangen en krijgen een passende ligplaats aangeboden. 
Zo mogelijk is geen liggeld verschuldigd. 
 
Men kan een speciaal karakter van de GroepsVaartocht overwegen. b.v. alleen met 
zeilschepen, of juist allemaal motorboten, sloepen, etc. In een overzicht wordt 
aangegeven hoeveel gasten er per schip mee kunnen varen. Later wordt dit overzicht 
ingevuld door de gasten op de schepen in te delen. 
 
De schippers wordt gevraagd om de veiligheid op het schip te controleren. Is er een 
EHBO kit en zijn er voldoende zwemvesten aan boord. Let op of er mankementen 
zijn, waar de gasten zich aan kunnen bezeren. Bij twijfel contact met de HavenTeam 
Coördinator opnemen. 
De schippers wordt gewezen op het dragen van de zwemvesten tijdens het varen. 
Zeker op zeilschepen en RIB’s wordt dit dwingend aanbevolen. 
Als uitgangspunt hanteren wij de regel dat er tijdens het varen, respectievelijk op de 

schepen niet gerookt wordt. Het is aan de schipper als deze anders beslist en geeft 
dan de plaats aan waar (alleen) gerookt mag worden. 
 
Tijdens het varen kan ook op het schip van een hapje en of drankje genoten worden. 
Er dient minimaal voldoende drinkwater aan boord te zijn; meer is fijn! 
 

 

 

 



                          
 

Gasten 
De patiënten/ gasten zijn afkomstig uit de regio of er buiten. VaarKracht ontvangt van 
het HavenTeam contactgegevens van regionale gezondheidszorg instellingen  
(ziekenhuizen, arts- en fysiotherapie praktijken, etc.) en toetst deze aan haar eigen 
bestand. VaarKracht neemt contact op met betreffende instellingen en verzorgt de 
uitnodigingen. 
 

De gasten kunnen zich via de website aanmelden; zie hier 
 
VaarKracht verstrekt de gasten/ deelnemers de benodigde informatie over de 
GroepsVaartocht, zoals het programma, opstapplaats, aard van de vaartocht, als het 
niet doorgaat, afmeldingen, etc. 

 

Locaties en vaarroute 
De ontvangst is wellicht in het clubgebouw, maar andere locaties, zoals een 
restaurant (aan het water) is een optie om naar te informeren. 
Ook kan men uitzoeken of de lunch aan boord of op een andere (horeca) locatie kan 
plaats vinden. B.v. op een plekje in de natuur, in een molen, museum, proeverij of op 
een andere bijzondere plaats. 
De ontvangst, het varen is al een enorme belevenis voor de meeste gasten. Toch is 
het leuk om de vaarroute zo te hebben dat er veel te zien is. Een klein uitstapje zou 
wellicht kunnen. 

 

Financiën 
Een GroepsVaartocht moet minimaal budgettair neutraal verlopen. Natuurlijk zien we 
liever een positief resultaat. Zijn er onvoorziene tegenvallers, dan is VaarKracht  
(in onderling overleg) het financiële vangnet. 
 
Wellicht dat de wsv een activiteit wil organiseren waarbij VaarKracht het goede doel 
is en de opbrengst aan VaarKracht toekomt? In de aanloop naar de vaardag worden 
regionale bedrijven en instellingen benaderd om eventueel te faciliteren en of te 
sponsoren. Denk aan banken, horeca, winkeliers, etc.  
Ook serviceclubs (Rotary/ Lions) kunnen financieel en wellicht ook in het organiseren 
(onderweg) bijspringen. VaarKracht ontvangt graag contactgegevens om hierbij te 
assisteren. 
VaarKracht kent ook een Waterlabel- project naar horeca gelegenheden. Laat u even 
informeren en kijk wat bij u de mogelijkheden zijn. 
 

Geldzaken  
De regel die we bij VaarKracht hanteren is dat er geen contant geld aangenomen 
wordt . Biedt iemand het aan dan liever niet aannemen en vragen om het aan 
VaarKracht over gemaakt kan worden (zie website Contact).  
Lukt dat niet, dan wordt het wel aangenomen, maar wordt dan zsm aan VaarKracht 
over gemaakt. Wellicht ter informatie met een begeleidende mail. 
Als er een collectebus is, wordt deze beheerd door een aangesteld persoon. 
 
 

https://www.vaarkracht.nl/aanvraag-vaartocht/


                     
 
VaarKracht is een ANBI erkende instelling en daarbij hoort een transparante 
administratie. Alle kosten en baten worden in de boekhouding opgenomen. 
 Dus stortingen op en opnames van privérekeningen zijn niet gewenst! 
 

Sponsoring 
Bedrijven, instellingen en personen die VaarKracht en of de GroepsVaartocht 
sponsoren kunnen een factuur ontvangen. VaarKracht is ANBI erkent, waardoor de 
sponsor fiscaal voordeel heeft. 
 
Van bedrijven, instellingen en personen die de GroepsVaartocht facilitair 
ondersteunen vragen wij een proforma factuur of een offerte.  
Hiermee heeft VaarKracht inzicht in de hoogte van de bijdrage in relatie tot alle 
kosten en opbrengsten van de GroepsVaartocht.  Hierop wordt ook de publicitaire 
wederdienst van VaarKracht afgestemd. 

                               

Media en publiciteit 
VaarKracht stelt een persbericht op dat vroegtijdig en enkele keren onder de 
aandacht van de (lokale) media wordt gebracht. Ook het HavenTeam kan hier het 
initiatief innemen.  Ook aan een uitzending van de lokale radio ( tv?) kan worden 
gedacht. Met deze media aandacht worden de gasten, schippers en eventuele 
sponsoren attent gemaakt op het evenement. In dit kader is de aanwezigheid van  
de burgemeester, wethouder, of een andere BN-er van belang. 
In de contacten naar de media worden de sponsoren vermeld/getoond. Ook worden 
de sponsoren vermeld op de website van VaarKracht, bij de sponsoren (evt. met link) 
en of in het BlogNieuws. Mogelijk ook op de uitnodigingen naar de gasten. 
Eventueel wordt aan de gasten en of schippers  een “feel good” tasje aangeboden. 
 

Social Media 

VaarKracht heeft een Facebook pagina; zie hier  
Een HavenTeam kan ook een Facebook pagina laten openen. Dit wordt gedaan 
vanuit Huizen. Het opbouwen en onderhouden wordt lokaal gedaan. 
 

Huisstijl 
HavenTeams die logo’s, gadgets, promotie- en correspondentie materiaal laten 
maken, dienen de huisstijl van VaarKracht te respecteren en voordat deze naar 
buiten treden de concepten ter goedkeuring aan het bestuur van VaarKracht voor 
leggen. VaarKracht kan assistentie verlenen bij het ontwerpen, productie gereed 
maken en of inkopen. 
De kleuren, lettertype en logo van VaarKracht genieten bescherming, gedeponeerd 
bij het Benelux Bureau. 
 

Schades en ongevallen 
Alle deelnemers, schippers, gasten en andere betrokkenen hebben een eigen 
ongevallen en WA-verzekering. Indien een schade of letsel hier niet in voorziet, heeft 
VaarKracht een verzekering afgesloten waar desgewenst een beroep op kan worden 
gedaan. 

https://www.facebook.com/VaarKracht


 

 

 

                         
 

 

 

Tenslotte 
VaarKracht streeft er naar dat de gasten, maar ook de vrijwilligers en andere 
betrokkenen een onvergetelijke “uitwaaidag” beleven en hier met een warm gevoel 
aan terug blijven denken. Hoe wij dat realiseren is moeilijk te omschrijven, maar in het 
kort moeten alle deelnemers zich herkennen in de 3 P’s,  Persoonlijk, Passie en 
Professioneel.  
 
We doen ons best en zien uit naar een fijne samenwerking! 
 
 
 
Vriendelijke groet van Lieke Idsinga en Robert Rust 
 
Initiatiefnemers van VaarKracht  
 
 
 
 
 
Huizen, november 2018 
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