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Voorwoord 
 

Watersporten kan iedereen! 

Ook dit jaar voer SailWise weer onder dit 

motto uit, immers….de wind maakt geen 

onderscheid! Al 35 jaar organiseert 

SailWise watersportvakanties voor mensen 

met een handicap en chronisch zieken. Het 

aanbod van SailWise voorziet duidelijk in 

een behoefte. Met de inzet van ruim 2600 

‘vrijwilligersmensdagen’ werden in 2012 in 

totaal meer dan 5500 

’watersportmensdagen‘ aangeboden. 400 

individuele deelnemers voor unieke en 64 

groepen, in totaal ruim 1200 unieke 

bezoekers! En dat alles dankzij 250 actieve 

vrijwilligers. 

Ook in 2012 hebben onze gasten zorgeloos 

en met een ultiem vrijheidsgevoel hun 

vakantie beleefd. Dit kon dankzij de 

volledig aangepaste accommodaties: de 

klipper Lutgerdina, de catamaran Beatrix 

en watersporteiland Robinson Crusoe in de 

Loosdrechtse plassen. En alles vanuit de 

centrale gedachte: ‘normaal wat normaal 

kan en speciaal wat speciaal moet’. 

Dat kunnen wij uiteraard niet doen zonder 

de financiële steun van derden. Dit jaar 

hebben wederom diverse bedrijven, 

serviceclubs en verenigingen spontaan 

acties opgezet voor de gehandicapte 

watersporter. Verder kunnen wij dankzij de 

belangrijke bijdragen van het Fonds 

Gehandicaptensport, de Nederlandse  

 

Stichting voor het Gehandicapte Kind, en 

die van vele particulieren actieve 

watersportvakanties aanbieden. Maar ook 

de bijdrage van verschillende fondsen voor 

de realisatie van It Sailhûs in Friesland 

willen wij zeker niet ongenoemd laten. Tot 

slot zijn wij de Koninklijke Watersport 

Vereeniging ‘Loosdrecht’ zeer dankbaar 

voor de aan ons geschonken catamaran ter 

gelegenheid van hun 100-jarig bestaan. 

It Sailhûs 

Ook in 2012 is, samen met Stichting ’t 

Packhuys Zorg Beheer, hard doorgewerkt 

aan de voorbereidingen voor de realisatie 

van ’It Sailhûs’ in Elahuizen. Het definitieve 

ontwerp is gereed gekomen en de 

bouwvergunning is eind 2012 aangevraagd. 

Doel van It Sailhûs is deze te ontwikkelen 

tot een multifunctioneel 

watersportcentrum. Met als belangrijk 

onderdeel aangepaste ’zorgappartementen‘ 

en aangepast vaarmateriaal. Dankzij de 

komst van dit centrum, dat SailWise huurt 

van stichting ’t Packhuys Zorg Beheer, 

kunnen mensen met een handicap in 

groepen, maar ook in kleiner verband 

(gezin, familie, vriendengroep) genieten 

van een onbezorgde en welverdiende 

vakantie, onder voor hen, optimale 

omstandigheden. De verwachting is dat in 

de loop van 2013 voldoende financiële 

middelen beschikbaar zijn voor de start van 

de eerste fase van de bouw.  
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Intussen is Elahuizen al de thuisbasis voor 

de catamaran Beatrix en hebben al veel 

deelnemers en vrijwilligers er met veel 

plezier hun zeilvakantie doorgebracht. 

Economische uitdagingen 

Hoewel de boekingen iets achterbleven bij 

de hoog gestelde verwachtingen is er ten 

opzichte van 2011 toch een aanzienlijke 

omzetstijging gerealiseerd (13%). Wel 

merken ook wij dat de huidige Nederlandse 

economie, de bezuinigingen en de 

veranderingen in het zorgstelsel, voor 

spannende tijden zorgen en ons vragen 

alert te blijven. Toch zien wij 2013 met 

vertrouwen tegemoet, omdat wij een uniek 

product en bijbehorende dienstverlening 

aanbieden. 

SailWise zelfstandig verder in 2013 

Tot eind 2012 maakte SailWise 

organisatorisch deel uit van de Stichting 

Gehandicaptensport Nederland. Per 1 

januari 2013 is Stichting SailWise juridisch 

en organisatorisch verzelfstandigd en heeft 

haar kantoor in Enkhuizen Deze stap werd 

noodzakelijk geacht om onze doelstelling 

voor onze gasten – watersporten kan 

iedereen - voor de toekomst zeker te 

stellen.  

 

De aan SailWise gelieerde Stichting ’t 

Packhuys Zorg Beheer maakt van de 

diensten van SailWise gebruik (inzet 

medewerkers en Raad van Toezicht) maar 

blijft vooralsnog juridisch zelfstandig. 

Wij danken alle medewerkers en 

vrijwilligers van SailWise voor hun grote 

inzet en bijzondere inspanningen in de 

afgelopen periode en kijken met hen 

vooruit op een zo mogelijk nog succesvoller 

en (water)sportiever 2013!  

Bunnik, april 2013 

Voorzitter Raad van Toezicht    

Mr. Fon Koemans     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SailWise is aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging voor Aangepaste vakanties. 

 

SailWise is erkend als algemeen nut beogende instelling 
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SailWise, al meer dan 35 jaar watersport voor mensen met een 
beperking 
 

SailWise is de merk- en werknaam van de 

Stichting Watersport Gehandicapten Nederland. 

SailWise is een organisatie zonder winstoogmerk 

(erkend ANBI) en maakte tot 1 januari 2013 

december 2012 organisatorisch deel uit van 

Gehandicaptensport Nederland. Per 1 januari is 

zij zelfstandig verder gegaan, het kantoor is 

gevestigd in Enkhuizen. 

SailWise verzorgt toegankelijke watersport-

activiteiten en actieve watersportvakanties voor 

mensen met een beperking. Dit doet zij vanuit 

drie volledig aangepaste accommodaties:  

de tweemastklipper Lutgerdina, de catamaran 

Beatrix en het watersporteiland Robinson Crusoe.  

'Watersporten kan iedereen!' is de lijfspreuk van 

SailWise. SailWise is al ruim 35 jaar ‘marktleider’ 

op het terrein van toegankelijke 

watersportvakanties voor mensen met een 

beperking. Niet alleen binnen Nederland, maar ook 

binnen de omliggende landen neemt SailWise een 

unieke positie in, mede dankzij haar jarenlange 

ervaring en haar specifieke, klantgerichte 

benadering. Onder het motto: ‘normaal wat 

normaal kan en speciaal wat speciaal moet’, wordt 

in overleg met onze gasten op elke accommodatie 

een gevarieerd en uitdagend 

watersportprogramma aangeboden. Een actieve 

watersportvakantie met individuele aandacht voor 

ieders wensen en mogelijkheden. 

Gelijkwaardigheid en respect voor elkaar zijn 

daarbij de sleutelwoorden. Uiteraard staan ook 

veiligheid en kwaliteit bij ons hoog in het vaandel. 

Actief zijn met gelijkgestemden is het motto.  

Op alle  accommodaties kunnen mensen met een 

beperking zich individueel inschrijven. Zowel in 

het hoogseizoen als in het voor- en naseizoen 

worden gevarieerde mogelijkheden aangeboden, 

afgestemd op diverse doelgroepen. 
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Onze vrijwilligers zijn ons grootste kapitaal 

Een enthousiast team van vrijwilligers zorgt waar 

nodig voor de begeleiding, ADL-hulp en 

watersportinstructie. De vrijwilligers worden door 

uitgebreide informatie vooraf en verplichte 

instructiedagen goed voorbereid op hun taak. Zij 

zetten zich allemaal volledig en enthousiast in 

voor een onvergetelijke watersportactiviteit. 

Sailing for All!   

Ons doel is in de eerste plaats om mensen kennis 

te laten maken met de watersport en hen in een 

heerlijke vakantiesfeer te laten genieten van een 

ultiem gevoel van vrijheid. We gaan daarbij uit 

van  mogelijkheden, niet van beperkingen! Met 

vernuftige aanpassingen bieden we voor 

iedereen mogelijkheden om zich verder te 

bekwamen in de diverse takken van watersport.  

Fit to sail! 

Echter een watersportactiviteit of -vakantie bij 

SailWise is meer dan watersporten alleen. 

Watersport is een ideale activiteit in het kader 

van revalidatie- en re-integratieprogramma’s, het 

verkennen van de eigen grenzen en het 

verbreden van sociale contacten. Actief en 

buiten, uitgedaagd worden, integratie, mee doen 

en samenwerken.  

 

 

 

  

Alleen dankzij voldoende financiële steun van sponsors, fondsen en donateurs is het voor 

SailWise mogelijk om haar activiteiten en watersportvakanties conform haar ideële 

doelstelling tegen gunstige tarieven aan te bieden en haar bedrijfsvoering gezond te houden.  
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Visie en missie 
 

SailWise werkte in 2012 niet alleen intensief 

samen met Vereniging Gehandicaptensport 

Nederland, Stichting Gehandicaptensport 

Nederland en Special Olympics Nederland, maar 

onderschrijft ook de gemeenschappelijke visie en 

missie. 

Visie 

Sport en bewegen maakt mensen met een 

handicap ‘fit’ voor het leven! 

Missie 

Het stimuleren en faciliteren van sporten en 

bewegen voor alle mensen met een handicap. 

 

 

 

SailWise geeft invulling aan die visie en missie 

binnen haar eigen aandachtsgebied: de 

watersport. SailWise gaat uit van de filosofie dat 

watersport een ideaal middel is om bij te dragen 

aan het gevoel van zelfstandigheid en 

onafhankelijkheid waardoor mensen met een 

handicap en/of chronische ziekte zich fysiek en 

mentaal minder geremd hoeven te voelen en 

meer uit het dagelijkse leven kunnen halen. 

Bovendien biedt watersport een fantastische 

manier van vrijetijdsbesteding of vakantie-

invulling die de integratie bevordert en dus 

toegankelijk zou moeten zijn voor iedereen.  
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Watersporten kan iedereen! 
 
Watersport biedt met haar diverse disciplines 

uitdagende sport- en bewegingsmogelijkheden 

voor iedereen. En daarom wil SailWise dé 

organisatie zijn die watersport voor iedereen 

mogelijk maakt. Dus voor alle mensen met 

beperking/handicap (lichamelijk, zintuiglijk en/of 

verstandelijk), voor alle chronisch zieken en voor 

alle mensen met een mobiliteitsprobleem. Van 

jong tot oud. “Sailing for All”. 

Niet alleen fysiek toegankelijk, maar ook 

financieel  

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een 

handicap significant minder financiële middelen 

tot hun beschikking hebben dan mensen zonder 

een handicap. Toch is het belangrijk dat een 

waardevolle invulling van vrije tijd en vakantie 

voor deze doelgroep bereikbaar blijft. SailWise 

hanteert daarom als uitgangspunt dat ze haar 

activiteiten tegen een marktconforme prijs wil 

aanbieden. Toegankelijke watersport, zowel in 

fysiek opzicht als in financieel opzicht. 

Het aanbieden van watersportactiviteiten voor 

mensen met een handicap brengt echter wel 

aanzienlijke meerkosten met zich mee. Denk 

hierbij aan extra kosten voor:  

 bemanning; de benodigde professionele 

bemanning om de veiligheid te garanderen is 

groter dan bij vergelijkbare activiteiten voor 

niet-gehandicapten; 

 begeleiding door vrijwilligers; het aandeel 

“niet-betaalde bedden” voor de noodzakelijke 

vrijwilligers bedraagt 33%; 

 aanpassingen accommodaties; deze moeten 

voldoen aan de strenge regelgeving; 

 het onderhoud van de aanpassingen; hoge 

onderhoudskosten voor bijvoorbeeld liften en 

tilliften. 
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Resultaten 2012 
 

De resultaten over het afgelopen jaar worden 

toegelicht vanuit verschillende invalshoeken. Dit 

maakt het mogelijk om snel en gericht de 

relevantie informatie te vinden. De resultaten 

worden belicht vanuit het oogpunt van de 

watersporters, de vrijwilligers, de 

accommodaties, fondsenwerving en de 

marketing en communicatie. 

De watersporters 

SailWise heeft als doelstelling om in kwalitatief 

opzicht de beste watersportmogelijkheden voor 

mensen met een beperking aan te bieden op 

unieke locaties. Zij wil ook zoveel mogelijk 

mensen met een beperking in de gelegenheid 

stellen om actief te watersporten.  

Het aanbod van SailWise voorziet duidelijk in een 

behoefte. Met de inzet van ruim 2600 

‘vrijwilligersmensdagen’ werden in 2012 in totaal 

meer dan 5500 'watersportmensdagen' ingevuld. 

Individuele deelnemers 

Voornamelijk in het hoogseizoen, maar ook in de 

vakanties in voor- en naseizoen organiseert 

SailWise watersportweken waar mensen met een 

handicap zich individueel op kunnen inschrijven. 

Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk 

gelijkgestemden met elkaar te laten 

watersporten.  

In 2012 hebben we 419 gasten met een 

beperking mogen ontvangen op onze 

accommodaties via individuele inschrijvingen. In 

totaal werden op deze wijze 2.701 (tegen 2.793 

in 2011) watersportmensdagen voor deze 

“individuele” doelgroep verzorgd. De gemiddelde 

verblijfsduur bedroeg dus bijna 6,5 dagen. Het 

terugkompercentage ligt hoog (rond de 75%) en 

afgaand op de reacties is men tevreden tot zeer 

tevreden over het aangeboden programma. 

Groepen 

Naast de weken die bedoeld zijn voor de 

individuele deelnemers, worden de 

accommodaties met een actief 

watersportprogramma en professionele 

begeleiding aangeboden aan groepen. Veel 

vriendenclubs, instellingen, mytylscholen en 

groepen uit het speciaal onderwijs, maar ook 

revalidatiecentra maken gebruik van onze 

faciliteiten. In 2012 kwamen 63 groepen (11 

groepen meer dan in 2011, wel was de 

gemiddelde verblijfsduur iets lager dan in 2011) 

op de accommodaties van SailWise watersporten. 

In totaal hebben via onze groepsactiviteiten ruim 

830 (2011 = 780) gasten met een beperking 

gezamenlijk meer dan 2600 (2011 = 2.500) 

mensdagen genoten van het watersportaanbod. 

Ook bij groepen ligt het terugkompercentage 

hoog, namelijk rond de 80%. Hierbij moet wel 

aangetekend worden dat een aantal groepen om 

financiële redenen soms een jaar overslaan. 

Dankzij een intensieve klantbenadering heeft 

SailWise de dalende trend  van de afgelopen 

jaren in 2012 iets kunnen keren en zijn er weer 

meer groepen geweest als vorig jaar en hebben 

op deze wijze zelfs weer meer mensen met een 
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handicap kunnen genieten van de meerwaarde 

van de watersport.  

Ondanks dat SailWise de prijzen beperkt 

probeert te houden, blijkt dat voor groepen de 

prijs vaak het grootste struikelblok is. Bij onze 

klanten staat de financiering van dit soort 

activiteiten onder druk.  

De vrijwilligers 

Zonder de enthousiaste inzet van veel 

vrijwilligers zijn de watersportactiviteiten en -

vakanties van SailWise niet mogelijk. Op de 

Lutgerdina zijn alleen voor de individuele reizen 

vrijwilligers nodig. Op het eiland Robinson 

Crusoe zijn daarnaast ook tijdens alle 

groepsactiviteiten vrijwilligers nodig voor de 

watersportinstructies en op de Beatrix is er 

iedere week ook een vrijwillig maatje nodig.  

In 2012 waren er in totaal 261 (281 in 2011) 

unieke vrijwilligers gemiddeld bijna 10 dagen en 

nachten actief (2.608 vrijwilligersmensdagen 

tegen 2.571 in 2011). 

Belangrijk is dat de vrijwilligers goed voorbereid 

aan hun taak beginnen. Het in 2009 ontwikkelde 

vrijwilligersprofiel wordt daarbij als uitgangspunt 

genomen. Voor de nieuwe vrijwilligers zijn 5 

introductiedagen en –weekenden georganiseerd. 

Daarnaast wordt vrijwilligers de mogelijkheid 

geboden om hun zeil- en schipperskwaliteiten 

(en dan met name gericht op de doelgroep) 

verder te ontwikkelen door middel van speciale 

zeilopleidingsweekenden. De maten op de 

Beatrix krijgen daarnaast ook nog een 

uitgebreide BHV+ opleiding in het maten 

opleidingsweekend. 

De hoofdmoot van de vrijwilligersinzet ligt in het 

vaarseizoen bij het begeleiden van de 

watersportactiviteiten en –vakanties. Daarnaast 

is ook een groot aantal vrijwilligers actief voor 

het onderhoud van de accommodaties, promotie 

en werving. 

In 2012 zijn er zes klusweekenden 

georganiseerd, waar onder begeleiding van de 

bemanning door veel vrijwillige handen hard 

gewerkt werd aan het onderhoud. Hierbij waren 

gemiddeld tien vrijwilligers per weekend 

betrokken. Daarnaast zijn er ook drie projecten 

in het kader van NL-doet in samenwerking met 

het Oranjefonds georganiseerd en een klusdag 

met medewerking van Rotaryclub “Op Seijst” en 

een klusdag met het bedrijf Merison 

Ook bij promotie van de watersportactiviteiten 

van SailWise zijn veel vrijwilligers actief. 

Ongeveer dertig vrijwilligers en deelnemers 

vertegenwoordigden SailWise op diverse 

vakantiebeurzen voor de doelgroep. Speciaal 

voor vrijwilligers werd ook in 2012 drie keer een 

vrijwilligersnieuwsbrief, de Zonnetijding, 

uitgebracht. Van, voor en door vrijwilligers. 

De accommodaties 

Om te blijven voldoen aan vraag van haar 

(potentiële) klanten, zal SailWise continu moeten 

investeren. Niet alleen in de kwaliteit van haar 

product (de watersportactiviteiten en de 

veiligheid) of in haar bemanning en vrijwilligers 

(deskundigheid en klantgerichtheid), maar ook in 
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de accommodaties (toegankelijkheid en comfort). 

SailWise beschikt over drie volledig aangepaste 

accommodaties, elk met zijn eigen 

mogelijkheden om mensen met een beperking te 

laten genieten van de watersport.  

 

Tweemastklipper Lutgerdina  

Op de tweemastklipper Lutgerdina kunnen  

dertien gasten en  zeven vrijwilligers het ultieme 

avontuur op het IJsselmeer en de Waddenzee 

beleven. De extra brede gangboorden, de lieren 

op rolstoelhoogte, het hydraulische stuursysteem 

en de lift om benedendeks te komen, staan 

garant voor een optimale beleving van het 

authentieke zeilen voor iedereen. Thuishaven is 

Enkhuizen.

 

 

Watersporteiland Robinson Crusoe 

Het watersportcentrum op het eiland Robinson 

Crusoe in de Loosdrechtse Plassen bruist van de 

activiteiten! Gasten kunnen er (catamaran)zeilen, 

surfen, roeien, kanoën en zelfs waterskiën. 

Diverse aanpassingen en aangepaste boten 

maken het mogelijk dat iedereen hier op zijn of 

haar niveau actief kan watersporten. Robinson 

Crusoe biedt plaats aan twintig watersporters en 

tien vrijwilligers.

 

Catamaran Beatrix 

De catamaran Beatrix, een geschenk van onze 

vorstin en ook  door haar gedoopt in 2006, 

beschikt over de modernste techniek. Alle zeilen 

kunnen vanuit de rolstoel worden bediend. 

Sturen is mogelijk vanaf de lift met een stuurwiel 

of met een joystick. De Beatrix biedt plaats aan 

acht gasten en vier vrijwilligers. Sinds juli 2010 

heeft de Beatrix Elahuizen als thuishaven van 

waaruit de mooiste tochten over de Friese 

wateren, het IJsselmeer en de Waddenzee 

gemaakt. 
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HOOGTEPUNTEN 

 

Iedere gast beleeft op de accommodaties zijn eigen hoogtepunten. Het beste kunnen we die illustreren 

aan de hand van wat zij hierover zelf vertellen.  

’Heerlijk om samen met anderen bezig te zijn. En dat ik in het kluivernet kon, dat had ik niet durven 

dromen!’ 

’Ik heb echt leuke contacten opgedaan. De eerste reünie staat al gepland!’ 

‘Aan het begin van de week kende ik de anderen niet, maar doordat je direct aan de slag gaat met 

elkaar, heb je meteen iets gemeenschappelijks. 

’De hele dag buiten bezig zijn was super. We hebben enorm gelachen. Fijn ook dat we zelf invulling 

konden geven aan de dagen.’ 

’Op het water voel ik mij vrij, omdat de wind geen onderscheid maakt.’ 

’Wie had nou ooit gedacht dat ik in staat zou zijn om helemaal alleen in een zeilbootje te varen? Dat 

vond ik een hele overwinning op mezelf! De gezelligheid, de activiteiten, het ‘kampgevoel’, liedjes bij het 

vuur, het was allemaal even leuk. Ik vond het heerlijk te ontdekken dat ik meer kan dan ik dacht!’
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De investeringen in 2012 

In 2012 hebben wij dankzij de bijdragen van 

diverse fondsen en doelgiften van particulieren 

en organisaties een groot aantal investeringen in 

onze accommodaties kunnen doen en daarmee 

de kwaliteit en veiligheid van watersport voor 

mensen met een handicap op peil kunnen 

houden: 

 Zeer blij waren we met de doop van de 

nieuwe trimaran voor het eiland door H.M. de 

Koningin. In verband met haar honderdjarig 

lustrum had de Koninklijke Watersport 

Vereeniging Loosdrecht het initiatief 

genomen tot verwerving van deze trimaran 

voor Robinson Crusoe. 

 

 Dankzij een grote gift van het Vaillantfonds 

kan in de winter 2012/2013 een aantal grote 

en noodzakelijke aanpassingen aan en 

verbeteringen van de Beatrix worden 

uitgevoerd, waaronder de aanpassing van het 

stuursysteem op de lift. 

 

 De stichting Help een handje (een initiatief 

van diverse Lions-clubs uit de omgeving 

Utrecht) heeft met de opbrengst van haar 

jaarlijkse boekenmarkt de aanschaf van een 

nieuwe hulpverlenings/begeleidingsboot voor 

het eiland Robinson Crusoe mogelijk 

gemaakt. 

 Stichting de Carsterenshoeve heeft met een 

mooie gift de aanschaf van een nieuwe 

buitenboordmotor voor de nieuwe boot van 

het eiland mogelijk gemaakt 

 

 Dankzij een fonds hebben wij voor de Beatrix 

nieuwe zwemvesten kunnen aanschaffen.  

 

 Dankzij een mooie gift van de stichting 

Kostverloren kunnen we op Robinson Crusoe 

in het voorjaar 2013 de verwarmingsketels 

vervangen, een aantal nieuwe zeilen 

aanschaffen en de opblaasbare zwemvesten 

kunnen vervangen.   

 

 Dankzij een gift van een enthousiaste 

vrijwilliger hebben wij de zeilen van de Martin 

16 op het eiland kunnen vervangen. 

 

 Daarnaast zijn dankzij giften de koelkasten 

op het eiland vernieuwd, de joystick-

besturing op de Lutgerdina gemaakt en vele 

andere zaken. 
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Project Elahuizen, de ontwikkeling van 

‘de droom van Robin’, It Sailhûs. 
 
Het project  omvat de ontwikkeling en realisatie 

van een rolstoeltoegankelijk, aangepast 

watersportcentrum voor mensen met een 

beperking in  Elahuizen.  

Het ideale uitgangspunt voor een week actief op 

het water, voorzien van een comfortabele, 

moderne en ‘warme’ verblijfsmogelijkheid voor 

individuen, gezinnen  en groepen. Volledig 

toegankelijk en -indien nodig - voorzien van alle 

noodzakelijk zorg, begeleiding en/of 

aanpassingen. Een watersportlocatie waar 

iedereen zich maximaal kan ontplooien en 

ondanks beperking normaal kan functioneren.  

Het watersportcentrum wordt de thuisbasis voor 

de aangepaste catamaran Beatrix. Het wordt 

uitgerust met divers klein aangepast 

vaarmateriaal (roll-on/roll-off zeilschepen, een 

pontonboot en trimarans). 

Door deze combinatie creëren we een 

watersportcentrum van de toekomst waar 

iedereen op zijn manier en niveau kan 

kennismaken met de watersport. En  zich daarin 

individueel of in groepsverband ook verder kan 

bekwamen. Met begeleiding/instructie op een 

kwalitatief hoogstaand niveau. Veiligheid staat 

hierbij voorop. 

Een centrum waar iedereen kan profiteren van 

de meerwaarde van watersport, zowel in de zin 

van preventieve gezondheidszorg als revalidatie. 

Met de watersportvakanties in It Sailhûs worden 

de onafhankelijkheid, integratie en kwaliteit van 

leven op het gebied van vrije tijd, sport en 

gezondheid verbeterd. 

Grondig vooronderzoek 

Na de ideevorming heeft een uitgebreid 

haalbaarheidsonderzoek aangetoond dat It 

Sailhûs voorziet in een behoefte en een gezonde 

exploitatie garandeert. En binnen afzienbare 

termijn zelfs een bescheiden bijdrage kan leveren 

aan de financiering van de meerkosten van de 

watersportactiviteiten voor deze doelgroep. 

Financiering 

Samen met Fonds Gehandicaptensport is een 

‘plan de campagne’ opgesteld hoe de realisatie te 

financieren. Inclusief aankoop en kosten werving 

en ontwikkeling behelst de totale 

projectbegroting voor de realisatie van It Sailhûs 

3,9 miljoen euro. 

Besloten is – met het oog op de omvang van het 

project  ten opzichte van de reguliere activiteiten 

van SailWise - het eigendom en de realisatie 

onder te brengen in een aparte stichting, 

Stichting ‘t Packhuys Zorg Beheer. Dit alles met 

gelijke doelstelling als SailWise, eenheid van 

bestuur en ANBI-erkenning. 

Naast het Fonds Gehandicaptensport wordt het 

plan ondersteund door  onder meer het 

Beatrixfonds, de Vriendenloterij, de 

Rabobankfoundation,  fonds NutsOhra, De 

Friesland Zorgverzekeraar, de provincie Friesland 

en diverse kleinere partijen.  

SailWise draagt - naast alle tijd voor de 

ontwikkeling - ook vanuit haar eigen vermogen 
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bij aan de realisatie van het project. Diverse 

aanvragen zijn nog in behandeling. 

De huidige stand van zaken 

In 2011 is een wedstrijd onder architecten 

uitgeschreven om zo op een efficiënte en 

uitdagende manier tot een effectief ontwerp te 

komen. Maas Architecten uit Lochem overtuigde 

met een ontwerp dat het beste aansluit bij de 

visie en doelstellingen. Een toegankelijk en licht 

gebouw met een goede interactie met het water.  

Wel  met behoud van het authentieke karakter 

met een robuuste maritieme uitstraling. 

In co-creation met de doelgroep is het ontwerp 

in 2012 verder verfijnd. Uiteraard gaat  It 

Sailhûs’ voldoen aan alle eisen ten aanzien van 

bijvoorbeeld brandveiligheid en vergunningen. 

Eind 2012 is de bouwaanvraag ingediend en 

wordt tevens alles in het werk gezet om het 

resterende benodigde bedrag te verkrijgen om  

Robin’s droom te kunnen realiseren.  

Financiering ideële doelstelling 
 

Mensen met een handicap hebben significant 

minder financiële middelen tot hun beschikking 

dan mensen zonder een handicap. Daarom is het 

des te belangrijker dat de waardevolle 

(water)sportieve invulling van vrije tijd en 

vakantie voor deze doelgroep bereikbaar blijft. 

SailWise is een organisatie zonder winstoogmerk 

en wil toegankelijke watersport aanbieden, zowel 

in fysieke zin als in financiële zin. Alleen met 

financiële ondersteuning door derden is het voor 

SailWise mogelijk om haar activiteiten en 

watersportvakanties tegen gunstige tarieven aan 

te bieden en haar bedrijfsvoering gezond te 

houden. De deelnemers betalen ongeveer 50% 

van de kostprijs. De meerkosten worden 

gefinancierd uit de bijdragen van fondsen, 

sponsoren, donateurs, evenementen en giften. 

Samen met Fonds Gehandicaptensport is het 

afgelopen jaar intensief gewerkt aan de 

financiering van de meerkosten. 

Evenementen van derden in 2012 erg 

succesvol 

Verheugend is het om te zien dat diverse 

bedrijven, serviceclubs en verenigingen spontaan 

acties hebben georganiseerd ten behoeve van de 

gehandicapte watersporter en vaak ook een 

structureel karakter krijgen. Waterland 

Yachtcharter (de Waterlandcup), Lions 

Heemstede (Lions Regatta), en vele anderen 

leverden daarmee een belangrijke bijdrage om 

de watersport voor mensen met een beperking in 

2012 betaalbaar te houden en de investeringen 

in het behoud en verbeteren van de kwaliteit van  

gehandicaptenwatersport mogelijk te maken. 

Giften en donaties 

Ook zijn wij heel blij met de ondersteuning door 

de vele donateurs en giftgevers. Dankzij hun 

bijdragen kan SailWise de watersport voor 

gehandicapten toegankelijk houden, zowel in 

financieel als in fysiek opzicht.  

Bedrijven en 1% Fair share 

M-line (matrassen) en Delta Lloyd (financiële 

ondersteuning voor  breedtesport) ondersteunen 

SailWise in het kader van de 1% fair share 

regeling van Fonds Gehandicaptensport.  
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Belangrijke maatschappelijke partners 

SailWise is ook haar belangrijkste maatschap-

pelijke partners; Fonds Gehandicaptensport en 

de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte 

Kind, alsmede haar grote schare donateurs zeer 

erkentelijk voor hun bijdrage. Maar ook de 

bijdragen van andere fondsen, en de kleine en 

grote bijdragen van de vele particulieren voor 

zowel de meerkosten in algemene zin als voor 

concrete investeringen in verbeteringen van het 

watersportproduct waren (en blijven!) meer dan 

welkom.  

Website 

Na een aantal hobbels (met name voor wat 

betreft het garanderen van een vlekkeloze 

inschrijvingsprocedure) genomen te hebben is in 

oktober 2011 met de introductie van het 

vaarprogramma voor 2012 ook de nieuwe 

website gelanceerd. Het is een mooie heldere, 

frisse en professionele site geworden, waar veel 

aandacht is besteed aan de toegankelijkheid. 

Met de ingebruikname van de nieuwe website 

heeft SailWise in 2012 ook op het web in het 

digitale contact met haar klanten een nieuw en 

eigentijds gezicht gekregen. Met deze website is 

de vindbaarheid van SailWise op het internet 

verbeterd en met het nieuwe inschrijfformulier is 

het boeken via de site niet alleen 

vergemakkelijkt, maar ook klantvriendelijker. 

 

 

 

Beurzen en werving deelnemers en 

vrijwilligers 

SailWise wil de meerwaarde van watersport voor 

mensen met een handicap uitdragen en de 

drempels wegnemen die helaas nog blijken te 

bestaan. 'Watersporten kan iedereen!' is de 

boodschap die SailWise actief wil uitdragen. 

Daarbij wil SailWise een voorbeeldfunctie 

vervullen door het uitdagende barrièrevrije 

watersportaanbod op onze accommodaties. 

Om de watersportmogelijkheden voor de 

doelgroep in het algemeen, en die van SailWise 

in het bijzonder, goed onder de aandacht 

brengen, hebben we ons in 2012 met hulp van 

een groot aantal enthousiaste vrijwilligers en 

deelnemers op vier grote beurzen gepresenteerd 

(ZieZo, Kangeroo, Support en Rehacare). 

Daarnaast hebben we 15 kleinere, regionale 

beurzen en evenementen bezocht. 
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Vooruitblik 2013 
 

Verzelfstandiging SailWise 

Voor SailWise wordt het jaar 2013 een belangrijk 

jaar: de nieuwe organisatie moet zich gaan 

zetten en ‘tijdens deze verbouwing’ gaan onze 

vakanties gewoon door. In het najaar wordt 

gekeken in hoeverre de voorgenomen plannen 

op punten dienen te worden bijgesteld; de 

‘maquette’ die in het najaar van 2012  is 

gemaakt kan aanpassing behoeven vanuit 

interne overwegingen; maar ook externe 

factoren (economische, marktinvloeden etc.) 

kunnen hier van invloed zijn.  Een verkenning 

van samenwerking met andere organisaties 

maakt hier onderdeel van uit. 

 

Het kantoor in Enkhuizen wordt in het voorjaar 

op een low budget wijze verbouwd, waarna in de 

loop van  2013 de officiële opening plaatsvindt. 

Elahuizen, It Sailhûs  

In 2013 krijgt de fondsenwerving voor het 

project Elahuizen zijn beslag. Tegelijkertijd is de 

verwachting dat de bouwvergunning wordt 

verstrekt 

Zodra de financiering rond is, kan worden 

begonnen met de bouw. En als alles volgens de 

planning verloopt,  kunnen de eerste gasten in 

2014 worden ontvangen. En vanuit It Sailhûs het 

ruime sop kiezen en de spreekwoordelijke 

kapitein van hun eigen leven worden. 
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Klanttevredenheidsonderzoek 

In 2013 vindt er weer een  klanttevredenheids-

onderzoek plaats. De mening van onze gasten 

dient niet alleen duidelijkheid te geven over hoe 

onze vakanties worden gewaardeerd. Met het 

onderzoek willen wij vooral te weten komen hoe 

wij ons aanbod kunnen verbeteren en dienen 

aan te passen aan de veranderende vraag vanuit 

de markt. 

Training en opleiding 

De kwaliteit en de veiligheid van de activiteiten  

van SailWise staat of valt met de inzet en de 

kwaliteit van de bemanning en de vrijwilligers. 

SailWise blijft in 2013 dan ook weer aanzienlijk 

investeren in de opleiding en begeleiding van 

bemanning en vrijwilligers.  

Vrijwilligers 

Dankzij de inzet van veel vrijwilligers zijn onze 

activiteiten mogelijk en blijven de kosten van een 

vakantie binnen de perken. Belangrijkste 

uitdagingen voor de toekomst zijn: de werving 

versterken om zo voldoende aanwas van het 

aantal vrijwilligers en een verjonging van het 

bestand te bewerkstelligen met daarbij speciale 

aandacht voor de benodigde competenties 

(verpleegkundigen en watersportinstructeurs). In 

2013 wordt hier een begin meegemaakt.  

Ook worden in 2013 vrijwilligers gepolst of zij 

rond een thema (denk aan voorlichting, 

fondsenwerving op lokaal niveau) de kar willen 

trekken (primus inter pares) om samen met 

andere vrijwilligers concrete activiteiten te 

ontwikkelen. Vanzelfsprekend gebeurt dit met 

ondersteuning vanuit het kantoor. 

Financiering ideële doelstelling; fondsen en 

sponsorwerving 

De financiering van de ideële doelstelling staat 

onder druk. Fondsen zijn steeds meer geneigd 

om ondanks de ideële doelstelling van SailWise 

alleen concrete projecten te financieren. Hiermee 

dreigt de financiering van de ideële doelstelling 

steeds meer afhankelijk van incidentele giften en 

acties van derden.  

Om die reden is het van belang om te komen tot 

een bredere en daarmee stabielere 

financieringsmix voor deze ideële doelstelling. 

Concrete acties die in 2013 onder meer worden 

genomen, zijn het benaderen van een breder 

arsenaal fondsen, gerichtere benadering van het 

(lokale) bedrijfsleven (voor sponsoring in euro’s 

en producten) en waar mogelijk het vinden van 1 

of meerdere  grotere maatschappelijke partner 

aan SailWise. Uitgangspunt bij deze acties om tot 

meerjarige afspraken te komen. 

Herijking van marketing & communicatie 

In 2013 vindt een analyse plaats van de huidige 

communicatie- en marketingactiviteiten. Op basis 

van deze analyse wordt een marketing- en 

communicatieplan ontwikkeld voor de komende 

jaren, waarbij extra aandacht is voor nieuwe 

media (een gebied dat op dit moment bij 

SailWise nog in de kinderschoenen staat). In 

2013 wordt de website verder door ontwikkeld 

en worden voorzien van vertalingen in Engels en 

Duits 
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Personeel & organisatie 

 

SailWise is de handelsnaam van Stichting Watersport Gehandicapten Nederland en maakte tot 1 januari 

2013 deel uit van de koepel Gehandicaptensport Nederland. De samenwerkende organisaties van 

Gehandicaptensport Nederland kennen een eenheid van bestuur en directie en delen een kantoor en een 

groot aantal facilitaire diensten. 

Het personeel van SailWise is in dienst van de Stichting Gehandicaptensport Nederland en wordt 

‘gedetacheerd’ bij SailWise. SailWise betaalt hiervoor een vooraf overeengekomen ‘managementfee’. De 

beloning van het personeel vindt plaats conform de CAO-Sport. 

Naast het “vaste” personeel voorziet SailWise in Enkhuizen in een aantal werkervaringsplaatsen. 

En in 2012 was 1 stagiaire op kantoor in Bunnik werkzaam. 

 

Afdeling Aantal personen Aantal fte 

Directie en directiesecretariaat 7 0,34 

Ondersteunende diensten en staf 17 1,88 

Management en coördinatie   2 1,25 

 

Planning en Boekingen 2 1,29 

Schippers/beheerders/maten 15 11,07 

totaal 43 15.83 

 

Raad van Toezicht 

De heer A.M.H. Th. Koemans  voorzitter  

De heer M. Timmer   lid (t/m juni 2012) 

De heer Th.A.M. Meijer  lid (t/m juni 2012) 

De heer M. van Bottenburg  lid  

Directie 

De heer Marc Hofstra   directeur (0,05 fte) tot 1juli 2012 

De heer Nike Boor   financieel directeur (0,05 fte) tot 1 mei 2012 

De heer Marcel Sturkenboom  interim directeur (0,05 fte) 

Mevrouw Willemijn Baken  adjunct-directeur (0,05 fte) vanaf 1 mei 2012 
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Werkorganisatie SailWise 

De heer Menne Scherpenzeel  manager (0,23 fte) 

De heer Michiel Meijers   coördinator (1 fte) 

Mevrouw Carola Waalwijk   medewerkster boekingen (0,74 fte) 

Mevrouw Carlijn Snippen   administratie boekingen (0,55 fte) 

De heer Ruud Beers    medewerker onderhoud (0.25 fte) 

De heer Mark Muller     schipper Lutgerdina (0,74 fte) 

De heer Arjen van der Bie   schipper Lutgerdina (1 fte) 

De heer Bob Vervoort    maat Lutgerdina (0,75 fte) 

Mevrouw Vivian Kabboord   maat Lutgerdina (0,75 fte) 

Mevrouw Irene Roozen   maat Lutgerdina (0,57 fte) 

Mevrouw Durkje Hoogterp   maat Lutgerdina (0,75 fte) 

Mevrouw Barbara Bos   beheerder Robinson Crusoe (1 fte) 

De heer Fokke van Katwijk   beheerder Robinson Crusoe (1 fte) 

Mevrouw Marijke van den Berg  assistent beheerder Robinson Crusoe (0,75 fte) 

De heer Bart van Driel    assistent beheerder Robinson Crusoe (0,66 fte) 

De heer Bram Fennis    assistent beheerder Robinson Crusoe (0,75 fte) 

Mevrouw Climmy van den Burg  assistent beheerder Robinson Crusoe (0,6 fte) 

Mevrouw Petra van der Plas   schipper Beatrix (0,75 fte) 

De heer Chiel van der Vliet   schipper Beatrix (0,75 fte) 
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Financieel verslag  

 

 
Op 31 mei 2013 heeft de accountant Ernst & Young de goedkeurende verklaring afgegeven en de Raad 

van Toezicht de jaarrekening vastgesteld. 

In dit jaarverslag is alleen de balans per 31-12-2012 en de staat van baten en lasten 2012 opgenomen. 

De volledige jaarrekening inclusief de goedkeurende verklaring is op aanvraag verkrijgbaar. 
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Balans per 31 december 2012 

  SailWise 27 mei 2013

Utrecht 1

BALANS

Activa 31 december 2012

€ € € €

MATERIELE VASTE ACTIVA

Schepen en gebouwen 17.710 8.770

Automatisering 15.000 20.001

Andere vaste bedrijfsmiddelen 3.300 4.400

 36.010 33.171

 

 

VORDERINGEN

Debiteuren 238.371  100

Te ontvangen bedragen 99.357 72.361

Vooruitbetaalde bedragen 7.889 9.689

Rekening Courant verbonden partijen 7.489 43.487

Te vorderen BTW 3.575 0

356.681 125.637

LIQUIDE MIDDELEN 151.818 114.363

Totaal 544.509 273.171

Passiva

EIGEN VERMOGEN

Vrij vermogen 9.969 25.608

Egalisatiereserve 17.710 8.769

Bestemmingsfondsen 44.596 181

VOORZIENINGEN 5.871 0

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 11.786 30.846

Af te dragen BTW 0 1.336

Rekening Courant verbonden partijen 75.886 169.451

Overige posten 378.691 36.980

466.363 238.613

Totaal 544.509 273.171

31 december 2011
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Staat van baten en lasten 2012 

 

  

SailWise 27 mei 2013

Utrecht

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Resultaat Resultaat

2012 2012 2011

€ € €

Baten

Bijdrage deelnemers (en materialen) 508.295 498.943 442.117

Bijdrage Fonds Gehandicaptensport 237.200 237.200 250.574

Overige structurele fondsen 55.000 55.525 54.874

Ministerie van VWS 7.760 10.000 0

Exportsubsidie 3.500 9.500 0

Overige fondsen 30.000 27.940 12.160

Donateurs 42.800 43.924 57.862

Sponsors 20.000 4.750 4.750

Giften/acties 72.000 81.920 22.269

Bijdrage Gehandicaptensport Nederland 38.700 38.700 34.000

Verkoop diverse materialen 6.000 1.535 2.806

Doelgiften 98.800 53.973 29.950

Verkoop Sterretij 0 0 68.989

Overige bijdragen 2.500 1.095 72.722

Renteopbrengsten 0 1.286 0

Inkomsten leer/werktraject 0 14.495 0

Totaal baten 1.122.555 1.080.786 1.053.074

Lasten

Personeel accommodaties 431.200 432.069 417.795

Personeel algemeen 251.800 257.631 227.400

Personeel werkplaats 6.500 6.480 24.760

Huisvesting Bunnik/Enkhuizen 40.400 41.898 37.707

Organisatiekosten 73.350 89.547 87.314

Communicatie en Marketing 19.000 28.613 21.821

Vrijwiligerswerving en -Behoud 5.700 2.476 1.094

Kosten Beatrix 57.500 46.816 67.321

Kosten Lutgerdina 149.618 70.663 91.501

Kosten Robinson Crusoe 84.002 65.077 81.153

Kosten werkplaats 3.485 1.799 2.959

Elahuizen tijdelijke verbouwing 0 0 39.625

Totaal lasten 1.122.555 1.043.069 1.100.450

Saldo staat van baten en lasten regulier 0 37.717 -47.376

Bestemming saldo baten en lasten

Vrij vermogen -15.820 -7.751

Egalisatiereserve 8.941 0

Bestemmingsfondsen 44.596 -39.625

37.717 -47.376
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Colofon  
 

SailWise 

Bierkade 1 

1601 KR Enkhuizen 

T 0228 350 756 

F 0228 350 752 

E info@sailwise.nl 

W www.sailwise.nl  |  www.watersportenkaniedereen.nl 

www.facebook.com/sailwise  |  www.twitter.com/sailwise 

 

SailWise is de handelsnaam van Stichting Watersport Gehandicapten Nederland 

 

Kvk nr. 41197804 

 

Coördinatie & tekstredactie: 

Menne Scherpenzeel, Michiel Meijers 

 

Fotografie: 

Vrijwilligers, deelnemers en anderen 

 

Ontwerp: 

Inge van Langen 
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Meer informatie 

SailWise 

Bierkade 1 

1601 KR Enkhuizen 

 

T 0228 350 756 

E info@sailwise.nl 

W www.sailwise.nl 

F facebook.com/sailwise 


