UITDAGENDE WATERSPORTACTIVITEITEN
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

INFORMATIE VOOR VRIJWILLIGERS

BRON VAN

ENERGIE
SailWise is al 40 jaar de enige aanbieder in Nederland
van meerdaagse, actieve watersportactiviteiten- en
vakanties voor mensen met een beperking. Dankzij
SailWise en haar vrijwilligers kan iedereen genieten van
een onvergetelijke ervaring op het water.

Vrijwilligers onmisbaar
Elk jaar bezoeken zo’n 1400 deelnemers voor meerdere
dagen de watersportaccommodaties van SailWise. Onze
gasten kunnen zeilen op de catamaran Beatrix, of op de
klipper Lutgerdina. Vanaf het eiland Robinson Crusoe in
de Loosdrechtse plassen wordt de ‘kleine’ watersport
beoefend, zoals zeilen, roeien, waterskiën en kanoën. De
hulp van vrijwilligers bij deze activiteiten is onmisbaar!
Als vrijwilliger assisteer je bij de dagelijkse persoonlijke
verzorging, begeleid je onze deelnemers bij de watersportactiviteiten en ondersteun je bij huishoudelijke taken.
Het werk is intensief, maar erg leuk en geeft energie.

Denken in mogelijkheden
Al onze watersportaccommodaties en vaarmaterialen
zijn waar nodig aangepast voor mensen met een
beperking. Denk aan makkelijk te bedienen lieren of een
hydraulisch stuursysteem. Soms passen we ter plekke
iets aan, bijvoorbeeld om iemand beter in de boot te laten
zitten met behulp van kussens of een zitzak. Creativiteit
is geboden, we denken altijd in mogelijkheden.

Een onvergetelijke vakantie
Iedereen vanaf 16 jaar met een beperking kan zich
individueel bij ons aanmelden voor een actieve
watersportvakantie. De mogelijkheden zijn afgestemd
op diverse doelgroepen zoals jongeren, ouderen en
mensen met een verstandelijke beperking. Gasten en
vrijwilligers maken er samen een bijzondere tijd van. Elke
dag stellen we gezamenlijk een dagprogramma samen.
Wat dacht je van erop uit trekken op het wad of een
kanotocht tijdens zonsopgang? Naast activiteiten op of
aan het water, maken we uitstapjes, we bouwen feestjes,
doen spelletjes of we maken met elkaar een kampvuur.
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DE ACCOMMODATIES VAN SAILWISE
Watersporteiland Robinson Crusoe
Midden in de Loosdrechtse Plassen bevindt zich ons unieke watersporteiland Robinson Crusoe. Een toegankelijk
watersportcentrum, waar je kunt kennismaken met alle
vormen van watersport, zoals zeilen, kanoën en waterskiën.

Tweemastklipper Lutgerdina
Met de volledig aangepaste tweemastklipper Lutgerdina
worden vanuit Enkhuizen meerdaagse avontuurlijke
zeiltochten over IJsselmeer en het Wad gemaakt.

Watersportcentrum It Sailhûs
Dit multifunctionele watersportcentrum in Elahuizen is de
thuishaven van de catamaran Beatrix. Naast een volledig
toegankelijke groepsaccommodatie voor de gasten
van de Beatrix is er ook een aantal aangepaste (zorg)
appartementen aanwezig. Een prachtige uitvalsbasis voor
allerlei activiteiten op het water!

Catamaran Beatrix
Met onze speciaal aangepaste catamaran Beatrix
maken we actieve zeildagtochten over de Friese
meren en het IJsselmeer. Er wordt overnacht in
‘It Sailhûs’ in de thuishaven Elahuizen.

Beatrix
It Sailhûs
Elahuizen

Lutgerdina
Enkhuizen

Robinson Crusoe
Loosdrecht

GEZOCHT

SPORTIEVE EN FLEXIBELE

VRIJWILLIGERS
Om de watersportactiviteiten en -vakanties mogelijk
te maken, zoeken we enthousiaste vrijwilligers.
Vrijwilligerswerk bij SailWise is leuk en intensief.
Er wordt behoorlijk wat van je gevraagd, maar je krijgt
er ook veel voor terug; je leert nieuwe mensen kennen
en je draagt bij aan onvergetelijke herinneringen die je
zelf ook meeneemt naar huis.

Wat doe je als vrijwilliger?
1. Hulp bij de dagelijkse persoonlijke verzorging
Iedere vrijwilliger helpt bij de dagelijkse verzorging
van de gasten. De ene keer gaat het om hulp bij aanen uitkleden, naar de wc gaan, douchen en wassen.
De andere keer gaat het om assistentie tijdens het
eten of een steuntje bij het van of aan boord gaan.
Doorgaans geven onze gasten zelf uitstekend aan of,
en hoe ze geholpen willen worden. Voor alle nieuwe
vrijwilligers organiseren wij introductiedagen zodat
je goed voorbereid begint.
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2. Huishouden
Samen boodschappen doen, koken, afwassen en
dergelijke zijn belangrijke onderdelen voor het
welslagen van de vakantie. Het schoonmaken en
-houden van de accommodaties en de sanitaire
ruimten zijn dagelijkse klussen die erbij horen.
Als vrijwilliger vervul je hierbij een voortrekkersrol
en betrek je de gasten erbij.

3. Begeleiden bij het zeilen
Op de zeilschepen Lutgerdina en Beatrix zijn tijdens
het zeilen duizend-en-één dingen te doen: zeilen
hijsen, sturen, navigeren, knopen leggen, manoeuvres
uitvoeren, dek schrobben, enzovoort. Op beide schepen
is een professionele bemanning aanwezig. Als vrijwilliger
betrek je de deelnemers zoveel mogelijk bij de zeilactiviteiten. Belangrijk: zeilervaring is niet noodzakelijk.
4. Begeleiden bij ‘kleine’ watersportactiviteiten
Op het watersporteiland Robinson Crusoe wordt
de ‘kleine’ watersport beoefend. Je begeleidt als
vrijwilliger het watersportprogramma. Naast de
individuele boekingen, hebben we op Robinson
Crusoe ook tijdens de groepsboekingen vrijwilligers
nodig om watersportinstructie te geven. Belangrijk:
watersportervaring is vereist, als vrijwilliger moet je
zelfstandig kunnen zeilen of kanoën.

“Dit jaar ging ik voor het eerst als vrijwilliger mee.
Het was een onvergetelijke ervaring. Je ervaart dat je
het verschil kan maken voor iemand voor wie het niet
vanzelfsprekend is dat hij of zij op vakantie kan.”

Ook verpleegkundigen nodig
De activiteiten van SailWise staan open voor iedereen
met een beperking, dus ook voor mensen die meer
complexe zorg nodig hebben. Behalve vrijwilligers
die helpen bij het zeilen en de dagelijkse persoonlijke

verzorging, zoeken wij ook vrijwilligers met een
verpleegkundige achtergrond. Je draait dan als één van
de vrijwilligers mee in het gehele vrijwilligersteam die
de dagelijkse verzorging op zich neemt.

AAN DE SLAG

ALS VRIJWILLIGER?
Houd je van zeilen en andere watersporten? Weet
je van aanpakken, heb je teamspirit en ben je
creatief? Vind je het leuk om samen met de groep
er een geslaagde en afwisselende vakantieweek
van te maken? Geef je dan op als vrijwilliger voor de
Beatrix of de Lutgerdina! Beheers je één of meerdere
watersporten op zelfstandig niveau? Geef je dan op
als vrijwilliger/zeilinstructeur voor Robinson Crusoe!
Vul ons inschrijfformulier in. Deze vind je op onze
website of kun je via mail of telefoon opvragen.
I: www.sailwise.nl
E: boekingen@sailwise.nl
T: 0228 - 350 756

Introductie
Nadat wij je inschrijfformulier hebben ontvangen,
nemen we contact met je op. We nodigen je uit
voor een introductiedag (Beatrix en Lutgerdina) of
introductieweekend (Robinson Crusoe). Daarnaast
ontvang je van ons een handleiding. De introductiedagen
zijn verplicht voor nieuwe vrijwilligers. Je maakt kennis

met onze organisatie, onze manier van werken, de
accommodaties, het vaarmateriaal en we bereiden je
voor op het vrijwilligerswerk. Indien je aan de slag wilt
op het eiland Robinson Crusoe, krijgen wij ook graag
een indruk van jouw ervaring op het water. Daarna kun
je ingedeeld worden op een watersportweek. Natuurlijk
houden we zoveel mogelijk rekening met je wensen en
kijken we naar je ervaring.

Wat mag je verder van ons verwachten?
• Gratis verblijf op de accommodatie (volpension).
• SailWise heeft voor vrijwilligers een persoonlijke
ongevallenverzekering en een WA-verzekering.
• Reiskostenvergoeding.
• Een zeilopleiding; tegen zeer geringe kosten kun je
werken aan je zeilniveau en schippervaardigheid.
• Een vrijwilligersweekend.
• Medewerking aan verklaringen voor school/opleiding
(in verband met studiepunten/stage), werkgever
(in verband met buitengewoon verlof, zodat een
week vrijwilligerswerk je in principe geen of minder
vrije dagen hoeft te kosten) of uitkeringsinstantie
(in verband met vrijwilligerswerk met behoud
van uitkering).
• Een nieuwsbrief (4x per jaar). Zo blijf je op de hoogte
van activiteiten.

Bierkade 1
1601 KR Enkhuizen
0228 - 350 756
boekingen@sailwise.nl

www.sailwise.nl
Facebook: /SailWise
Twitter: @SailWise
Pinterest: /SailWise

