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Voorwoord 

 

Al bijna 40 jaar organiseert SailWise 

uitdagende watersportactiviteiten en -

vakanties voor mensen met een handicap en 

chronisch zieken. Vanuit de centrale 

gedachte: ‘normaal wat normaal kan en 

speciaal wat speciaal moet’ bieden wij 

watersportactiviteiten aan vanuit drie volledig 

aangepaste locaties: de tweemastklipper 

Lutgerdina, de catamaran Beatrix en het 

watersporteiland Robinson Crusoe in de 

Loosdrechtse plassen.  

Jaarlijks genieten zo’n 1400 gasten meerdere 

dagen van de meerwaarde van onze 

activiteiten. Watersport is voor onze 

doelgroep immers een ideaal middel om te 

ontsnappen aan sociaal isolement, te 

integreren en volwaardig mee te draaien en 

om grenzen te ontdekken en te verleggen. 

Met de inzet van ruim 250 vrijwilligers wordt 

de noodzakelijke begeleiding, ADL-hulp en 

zorg geboden die onontbeerlijk voor de 

doelgroep is om deel te kunnen nemen. Met 

ruim 2600 ‘vrijwilligersmensdagen’ werden in 

2013 in totaal meer dan 5300 

‘watersportmensdagen’ aangeboden. 

 

Zelfstandig 

Per 1 januari 2013 is SailWise juridisch en 

organisatorisch verzelfstandigd. Niet alleen 

de verhuizing naar een nieuw kantoor in 

Enkhuizen, ook werd een nieuwe Raad van 

Toezicht gevormd en werd de gehele back-

office opnieuw ingericht (financiën, personeel 

& organisatie, marketing & communicatie en 

fondsenwerving). Inzet bij dit alles was dat 

onze gasten, maar ook onze vrijwilligers, een 

ongestoord verblijf zouden hebben en 

onbeperkt konden genieten van de 

watersport. En dat is gelukt. Uit de enquête 

onder onze gasten blijkt veel waardering voor 

ons aanbod. SailWise scoorde in 2013 een 

zeer ruime 8. En dat 80% van de 

geënquêteerden voornemens is om in 2014 

wederom te boeken, is veelzeggend.  

 

Vrijwilligers en externe financiers van 

groot belang 

Door de inzet van vrijwilligers en financiële 

steun van derden blijft ons aanbod voor 

mensen met een handicap toegankelijk. 

Zonder de inzet van de vrijwilligers zouden 

de activiteiten onbetaalbaar en dus 

onbereikbaar worden voor de doelgroep. Het 

is niet voor niets dat onze notitie inzake 

vrijwilligersbeleid – geschreven in 

samenwerking met vrijwilligers – de titel 

‘Vrijwilligers: ons kostbaarste kapitaal’ heeft 

meegekregen.  

Ook 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 andere fondsen en particulieren 

actieve watersportvakanties blijven 

aanbieden.  
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Zichtbaarheid 

Ten einde goed in beeld te blijven bij onze 

(potentiële) gasten, vrijwilligers en financiers, 

is in 2013 een begin gemaakt met de 

professionalisering van ons marketing & 

communicatiebeleid en de bijbehorende inzet 

van middelen. Zo is een corporate brochure 

ontwikkeld, worden sociale media actiever 

ingezet en hebben wij voor de Duitse markt 

diverse communicatiemiddelen ontwikkeld, 

waaronder een Duitse vertaling van onze 

website.  

Ook heeft SailWise een actieve rol gespeeld 

bij alle feestelijkheden rond de kroning van 

Willem-Alexander. Onze catamaran de 

Beatrix heeft meegevaren met de 

K(r)oningsvaart op 30 april en SailWise is 

nauw betrokken geweest bij de organisatie 

van het bezoek aan Elahuizen in Friesland.  

 

It Sailhûs 

Ook in 2013 is, samen met Stichting  

’t Packhuys Zorg Beheer, hard doorgewerkt 

aan de voorbereidingen voor de realisatie van 

‘It Sailhûs’ in Elahuizen. De bouwvergunning 

is in 2013 verleend. Wij zijn door onze 

financiers in de gelegenheid gesteld om in 

2014 de resterende financiële middelen te 

verkrijgen ten einde te kunnen starten met 

de bouw. Stichting ’t Packhuys Zorg Beheer 

maakt gebruik van de diensten van SailWise 

(inzet medewerkers en Raad van Toezicht) 

maar is juridisch zelfstandig.  

 

Vertrouwen in de toekomst 

De huidige Nederlandse economie, 

bezuinigingen en veranderingen in het 

zorgstelsel, blijven voor spannende tijden 

zorgen en vragen ons alert te blijven. Toch 

zien wij 2014 met vertrouwen tegemoet, 

omdat wij een uniek product en bijbehorende 

dienstverlening hebben. 2013 heeft 

bovendien laten zien dat de boekingen op 

hetzelfde niveau zijn gebleven, terwijl er 

sprake was van een dalende markt in de 

reguliere reiswereld. Ook het positieve 

resultaat in 2013 is verheugend, niet alleen 

als je naar de marktomstandigheden kijkt, 

maar ook naar de resultaten van SailWise 

van de afgelopen jaren.  

 

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 2014 om in 2015 ons 40-

jarig bestaan samen met onze gasten groots 

te vieren. 

 

Enkhuizen, april 2014 

 

Voorzitter Raad van Toezicht  

Erica Bakkum  

 

Directeur 

Menne Scherpenzeel  

    

 

 

 

 

 

 

 

SailWise is aangesloten bij de  

Nederlandse Branchevereniging  

voor Aangepaste vakanties. 
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SailWise, al bijna 40 jaar watersport voor mensen met een 

beperking 

 

SailWise is de merk- en handelsnaam van 

Stichting Watersport Gehandicapten Nederland. 

SailWise is een organisatie zonder winstoogmerk. 

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 bijna 40 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 kostbaarste kapitaal 

Een enthousiast team van vrijwilligers voorziet in 

de noodzakelijke begeleiding, ADL-hulp en zorg 

die onontbeerlijk is voor de doelgroep om deel te 

kunnen nemen. De vrijwilligers worden door 

uitgebreide informatie 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 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! 

Een watersportactiviteit of -vakantie bij SailWise 

is meer dan watersporten alleen. Watersport is 

een ideaal middel dat mensen met een handicap 

de kans geeft te ontsnappen aan een sociaal 

isolement, te integreren en volwaardig mee te 

draaien en om grenzen te ontdekken en te 

verleggen. Het is niet voor niets dat 

revalidatiecentra en mytylscholen steeds vaker 

de faciliteiten van SailWise inzetten in het kader 

van revalidatie en ontwikkeling.  

 

 

 

  

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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Filosofie en uitgangspunt 
 

SailWise gaat uit van de filosofie dat watersport 

en actieve vakanties op het water een ideaal 

middel zijn om bij te dragen aan de 

zelfstandigheid en onafhankelijkheid van mensen 

met een handicap en/of chronische ziekte. 

Watersport biedt met haar diverse disciplines 

uitdagende mogelijkheden voor iedereen. 

Bovendien biedt watersport een fantastische 

manier van vrijetijdsbesteding of vakantie die 

mensen met een handicap uit het 

maatschappelijk isolement helpt en de integratie 

bevordert. 

Hierdoor voelen mensen met een handicap zich 

fysiek en mentaal minder geremd en kunnen 

meer uit het dagelijks leven halen en hun leven 

op meer zelfstandige wijze leiden. 

 

Visie 

Actief en zelfstandig watersporten draagt bij aan 

fysieke en mentale onafhankelijkheid van 

mensen met een handicap (‘Fit to Sail’). 

 

Missie 

Mensen met een handicap hun mogelijkheden te 

ervaren en te vergroten door middel van 

toegankelijke watersportactiviteiten in een 

ontspannen en veilige omgeving voor iedereen 

(‘Sailing for all’). 

 

 
  



Jaarverslag SailWise 2013   |  8 

 

 

 

Uitgaan van de mogelijkheden 

SailWise wil dé organisatie zijn die watersport 

voor iedereen mogelijk maakt. Dus voor alle 

mensen met een handicap (lichamelijk, zintuiglijk 

en/of verstandelijk), voor alle chronisch zieken 

en voor alle mensen met een mobiliteits-

probleem. Van jong tot oud.  

 

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 en actieve invulling van vrije tijd en 

vakantie voor deze doelgroep bereikbaar blijft. 

SailWise hanteert daarom als uitgangspunt dat 

ze haar activiteiten tegen een ‘normale’ prijs wil 

aanbieden (een prijs die te vergelijken is met de 

prijs die iemand zonder handicap moet betalen 

voor een vergelijkbare activiteit). 

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 2013 
 

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 

deelnemers, de vrijwilligers, de accommodaties, 

fondsenwerving en de marketing&communicatie. 

De deelnemers 

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 2013 in totaal 

meer dan 5300 'watersportmensdagen' ingevuld. 

 

Individueel 

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 2013 hebben we 423 gasten (419 in 2012) 

met een beperking mogen ontvangen op onze 

accommodaties via individuele inschrijvingen. In 

totaal werden op deze wijze 2.632  

watersportmensdagen voor deze “individuele”  

 

doelgroep verzorgd. De gemiddelde verblijfsduur 

bedroeg ruim zes dagen. Het 

terugkompercentage ligt hoog (rond de 75%) en 

afgaand op de reacties is men tevreden tot zeer 

tevreden over het aangeboden programma. Dit 

bleek ook uit de enquête die onder deelnemers is 

gehouden. Het rapportcijfer dat SailWise kreeg 

was een zeer ruime 8. Er zijn geen duidelijke 

signalen dat zaken fundamenteel anders moeten. 

Het gaat veel meer om het goede te behouden. 

 

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 

zorginstellingen, mytylscholen en groepen uit het 

speciaal onderwijs, maar ook revalidatiecentra 

maken gebruik van onze faciliteiten. In 2013 

kwamen 66 groepen (drie groepen meer dan in 

2012) en ook was de gemiddelde verblijfsduur 

iets hoger dan in 2012). In totaal hebben via 

onze groepsactiviteiten ruim 815 (2012 = 830)  

gasten met een beperking gezamenlijk meer dan 

2.690 (2012 = 2.650) mensdagen genoten van 

het watersportaanbod. Ook bij groepen ligt het 

terugkompercentage hoog, namelijk rond de 

80%. Hierbij moet wel aangetekend worden dat 

de groepen die om financiële redenen soms een 

jaar overslaan wel meegeteld zijn bij het 

terugkompercentage. 
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Ondanks dat SailWise de prijzen beperkt 

probeert te houden en maar ongeveer 50% van 

de kostprijs in rekening brengt, blijkt dat voor 

groepen de prijs vaak het grootste struikelblok is. 

Bij onze klanten staat de financiering van dit 

soort activiteiten helaas 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 een vrijwillige maat.  

 

In 2013 waren er in totaal 259 (261 in 2012 ) 

unieke vrijwilligers gemiddeld meer dan 10 

dagen en nachten actief (2.601 

vrijwilligersmensdagen tegen 2.608 in 2012).  

Belangrijk is dat de vrijwilligers goed voorbereid 

aan hun taak beginnen. Het in 2009 ontwikkeld 

vrijwilligersprofiel wordt daarbij als uitgangspunt 

genomen. Voor de nieuwe vrijwilligers zijn vijf 

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. 

Ook onder vrijwilligers is in 2013 een schriftelijke 

enquête gehouden. Overall zijn de vrijwilligers 

zeer positief over het introductieprogramma, het 

contact met het kantoor en de begeleiding 

tijdens het vrijwilligerswerk. Men bleek minder 

bekend met hoe SailWise omgaat met privacy 

gevoelige informatie, hoe vrijwilligers zijn 

verzekerd en de klachtenprocedure. In de notitie 

‘Vrijwilligers: ons kostbaarste kapitaal’ komen 

deze thema’s nadrukkelijk aan de orde en 

vrijwilligers zijn hier extra op gewezen. 

 

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 in het 

kader van promotie en werving en voor het 

onderhoud van de accommodaties. 

 

Ongeveer dertig vrijwilligers en deelnemers 

vertegenwoordigden SailWise op diverse 

vakantiebeurzen voor de doelgroep. Speciaal 

voor vrijwilligers werd ook in 2013 de 

vrijwilligersnieuwsbrief, de Zonnetijding, 

uitgebracht. Van, voor en door vrijwilligers. 

 

In 2013 is er ook gestart met het zogenaamde 

primus inter pares model. Bij dit model wordt 

een vrijwilliger gevraagd rond een thema ‘de kar 

te trekken’ - met ondersteuning door het bureau 

– en met hulp van andere vrijwilligers concrete 

activiteiten te ontwikkelen. Op deze wijze is het 

mogelijk vrijwilligers meer te kunnen binden, 

optimaal van hun kwaliteiten gebruik te maken 

en kosten te besparen. Op deze wijze is de 
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notitie ‘Vrijwilligers: ons kostbaarste kapitaal’ ook 

tot stand gekomen; in deze notitie wordt op een 

heldere wijze beschreven wat SailWise van haar 

vrijwilligers verwacht en wat vrijwilligers van 

SailWise kunnen verwachten. Daarnaast is een 

projectgroep gestart ten einde meer inkomsten 

te verkrijgen uit het bedrijfsleven. 

 

In 2013 zijn er zes klusweekenden 

georganiseerd, waar onder begeleiding van de 

bemanning door veel vrijwillige handen hard 

gewerkt werd aan het onderhoud van de 

accommodaties en watersportmateriaal. Hierbij 

waren gemiddeld tien vrijwilligers per weekend 

betrokken. Daarnaast zijn er ook drie projecten 

in het kader van NLdoet in samenwerking met 

het Oranje Fonds georganiseerd (met 

deelnemers van Arcadis, gemeente Enkhuizen en 

gemeente Wijdemeren) en een klusdag met 

medewerking van Rotaryclub “Op Seijst”, een 

klusdag met het bedrijf Merison en een klusdag 

met de organisatie van de RAP Ralley (waarbij 

SailWise tevens het goede doel van de ralley 

was).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De accommodaties 

Om te blijven voldoen aan de vraag van 

(potentiële) klanten, moet SailWise continu 

investeren. Niet alleen in de kwaliteit van haar 

product (de watersportactiviteiten en de 

veiligheid) en in haar bemanning en vrijwilligers 

(deskundigheid en klantgerichtheid), maar ook in 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutgerdina 
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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 destijds 

Koningin Beatrix 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 

worden gemaakt. 

 

 

 

 

  

De investeringen in 2013 

In 2013 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. Een greep uit de investeringen van 

2013: 

 

 Begeleidingsboot Robinson Crusoe 

 Buitenboordmotor Robinson Crusoe 

 Kussens leefruimte Lutgerdina 

 Stuurinrichting Beatrix 

 Tuigageverbeteringen Beatrix 

 CV-ketels Robinson Crusoe 

 Verbouwing kantoor Enkhuizen 

 Server Enkhuizen 

 Diverse zeilen Robinson Crusoe 

 Electromotor Roll-on/roll-off zeilschip 

Eduard Robinson Crusoe 

 DSC Lutgerdina 
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Ervaringen 

 

‘Als ik terugkom van het watersporten ben ik helemaal fris en fit en kan alles weer aan!’ 

 

‘Ik heb een onvergetelijke watersport week mogen ervaren!  

Waarin ik veel doelen heb bereikt en veel grenzen heb verlegd’ 

 

‘Ondanks de complexiteit van de beperkingen van mijn nichtje is het weer gelukt om haar 

een fijne vakantie te bieden, dit echt door de medewerking en flexibiliteit van begeleiding en 

vrijwilligers, bedankt hiervoor!’  

 

‘Onze moeder ging er angstig heen en kwam zeer blij en zelfstandig terug’ 

 

‘Vakantie op Robinson Crusoe is een plek om je grenzen te verleggen  

en vrienden voor het leven te maken!’. 
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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.  

 

Belangrijke maatschappelijke partners  

SailWise is haar belangrijkste maatschappelijke 

partners, Fonds Gehandicaptensport en de 

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte 

Kind, alsmede alle andere financiers en niet te 

vergeten haar grote schare donateurs zeer 

erkentelijk voor hun bijdrage. 

Fonds Gehandicaptensport is de belangrijkste 

maatschappelijke partner van SailWise en 

ondersteunt de watersportactiviteiten vanwege 

de meerwaarde van deze activiteiten voor de 

doelgroep al jaren met een aanzienlijke donatie. 

En staat daarmee garant voor de continuïteit van 

de waardevolle SailWise-activiteiten. 

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte 

Kind is ook al jaren intensief betrokken bij de 

activiteiten van SailWise vanuit de bewezen visie 

dat de watersportactiviteiten van SailWise een 

belangrijke bijdrage leveren aan de 

zelfstandigheid en integratie van jongeren met 

een handicap. 

En SailWise bedankt ook haar nieuwe partners. 

Adessium Foundation ondersteunt SailWise voor 

de periode 2013-2016 in het kader van het 

project ‘op weg naar een toekomstig bestendig 

SailWise’. Met deze bijdrage kan SailWise een 

professionaliseringsslag maken op diverse 

vlakken en werken aan de verbreding en 

verankering van de financiering van de 

meerkosten. 

Sinds 2013 steunt het Nederlands Loodswezen 

de SailWise activiteiten met een jaarlijkse 

bijdrage.  
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2013 een topjaar voor evenementen 

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 SailWise-cup), Lions Heemstede 

(Lions Regatta), het Young Talent Network van 

Delta Lloyd, RAP Rally en vele anderen leverden 

daarmee een belangrijke bijdrage om de 

watersport voor mensen met een beperking in 

2013 betaalbaar te houden en de investeringen 

in het behoud en verbeteren van de kwaliteit van 

gehandicaptenwatersport mogelijk te maken.  

 

Bedrijven en 1% Fairshare 

M-line (matrassen) en Delta Lloyd (financiële 

ondersteuning voor breedtesport) ondersteunen 

SailWise in het kader van de 1% fairshare 

regeling van Fonds Gehandicaptensport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicatie 

In 2013 is het marketingcommunicatieplan tot en 

met 2015 vastgesteld. Binnen dit plan worden 

drie marktgroepen onderscheiden, te weten 

gasten, vrijwilligers en financiers. Aan de hand 

van het plan zullen diverse acties worden 

uitgezet ten einde de geformuleerde resultaten 

te bereiken: verbreden van de financiering van 

de meerkosten, het vergroten van het aantal 

gasten en daarmee optimaliseren 

bezettingsgraad, vergroten vrijwilligersbestand 

en dan met name jongeren en specifiek 

gekwalificeerden (verpleegkundig, 

watersportinstructeur). 

 

In 2013 is een aantal nieuwe communicatie-

uitingen ontwikkeld, waaronder een corporate 

brochure (Nederlands en Duits) en website 

vertaling (Duits). Ook de sociale media – Twitter 

en Facebook – zijn actiever ingezet. 

  

Praten met hulpmiddelen 

SailWise bedankt bij deze graag nogmaals alle organisaties, stichtingen, fondsen, 

bedrijven en mensen die haar ondersteunen en mede mogelijk maken dat mensen 

met een handicap kunnen genieten van een uitdagende watersportactiviteit: 

Fonds Gehandicaptensport, NSGK, Adessium Foundation, het Nederlandse Loodswezen, 

Waterland Yachtcharter, Garantiefonds Vaarvakantiegelden, Delta Lloyd, M-line, Nobel, de 

Scheepvaartkrant, de Ziekenfondsbode, Phelps Stichting voor spastici, stichting Kostverloren, 

Regina van Geuns Fonds, Lionsclub Loosdrecht, Koninklijke Watersport Vereeniging 

Loosdrecht,  Stichting de Gavere, Stichting Aelwyn Florisz, Stichting Jeugdfonds Wees een 

Zegen, Stichting Evert Zoudenbalch Huis, Fonds 1818, Smilde Fonds, Stichting Hulp na 

Onderzoek, Stichting Madurodam Steunfonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Lionsclub 

Heemstede Bennebroek, Rap Ralley 2013, mevr. Lohmann, Boudie beheer bv., Stimulanz,  

KF Heinfonds, mevr. Van Keulen, dhr. Stolwijk, st. Rocks Foudation, E-Storage, Shell retail, 

oudervereniging Antoniusschool, dhr. de Jong, mevr. Forceville, Jol Holding, Oranjefonds en 

vele anderen. 
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Daarnaast heeft SailWise een actieve rol 

gespeeld bij alle feestelijkheden rond de kroning 

van Koning Willem-Alexander. Onze catamaran 

de Beatrix heeft meegevaren met de 

K(r)oningsvaart op 30 april en SailWise is nauw 

betrokken geweest bij de organisatie van het 

bezoek aan Elahuizen in Friesland. 

Gasten van SailWise hebben ook geschitterd in 

diverse TV-programma’s, zoals Puberruil Xtra, 

Hart van Nederland en in de lustrumfilmpjes van 

het MS Fonds. De Scheepvaartkrant, 

tweewekelijkse krant voor binnen- en kustvaart, 

scheepsbouw en toeleveranciers, is mediapartner 

geworden van SailWise. SailWise krijgt in de 

krant ruimte om haar activiteiten onder de 

aandacht te brengen. 

 

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 2013 met hulp van een groot 

aantal enthousiaste vrijwilligers en deelnemers 

op drie grote beurzen gepresenteerd (REVA, 

ZieZo en Rehacare). Daarnaast hebben we 15 

kleinere, regionale beurzen en evenementen 

bezocht. 

Project Elahuizen ‘It Sailhûs’ 

De ontwikkeling van ‘de droom van Robin’ 

Het project omvat de ontwikkeling en realisatie 

van een rolstoeltoegankelijk, aangepast 

watersportcentrum voor mensen met een 

beperking in Elahuizen en wordt de thuisbasis 

voor de Beatrix. It Sailhûs wordt uitgerust met 

divers klein aangepast vaarmateriaal (roll-on/roll-

off zeilschepen, een pontonboot en trimarans). 

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. 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 noodzakelijke zorg, 

begeleiding en/of aanpassingen. Een 

watersportlocatie waar iedereen zich maximaal 

kan ontplooien en ondanks beperking normaal 

kan functioneren. In 2013 is de bouwvergunning 

verleend, en is verder gegaan met de 

fondsenwerving om het resterende benodigde 

bedrag te verkrijgen om  Robin’s droom te 

kunnen realiseren. De huidige financiers hebben 

Stichting ’t Packhuys Zorg Beheer de gelegenheid 

gegeven om in 2014 het resterende bedrag te 

verwerven. Zodra de financiering rond is, kan 

worden begonnen met de bouw. De planning is, 

zodra de financiering rond is, in het najaar van 

2014 te beginnen met de bouw. De oplevering is 

in najaar/winter 2015 gepland. 
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Vooruitblik 2014 

SailWise 40 jaar 

SailWise is 19 december 1974 opgericht en 

bestaat daarmee 40 jaar eind 2014. Het 40-jarig 

jubileum willen we vanzelfsprekend niet aan ons 

voorbij laten gaan: een mooi moment om terug 

te kijken op wat we de afgelopen jaren hebben 

bereikt, onze vrijwilligers door de jaren heen te 

bedanken en ‘last but not least’ een mooie 

gelegenheid om SailWise in de schijnwerpers te 

zetten. 

 

Elahuizen, It Sailhûs  

In 2014 krijgt de fondsenwerving voor het 

project Elahuizen definitief zijn beslag.  

Zodra de financiering rond is, kan worden 

begonnen met de bouw. Het voornemen is om te 

starten na het vaarseizoen van 2014. De 

doorlooptijd van de verbouwing zal dan circa een 

jaar bedragen, waarna de gasten vanuit It 

Sailhûs het ruime sop kunnen kiezen en de 

spreekwoordelijke kapitein van hun eigen leven 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2014 dan ook weer 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).  

 

Met het gereedkomen van de notitie 

‘Vrijwilligers: ons kostbaarste kapitaal’  en 

verdere aanscherping van ons vrijwilligersbeleid 

hoopt SailWise in 2014 in aanmerking te komen 

voor het keurmerk ‘Goed Geregeld’, een 

landelijke kwaliteitsonderscheiding die wordt 

toegekend aan vrijwilligersorganisaties en 

maatschappelijke instellingen die met hun 

vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde 

kwaliteitscriteria. Ook worden in 2014 weer 

vrijwilligers gepolst of zij rond een thema de kar 

willen trekken (primus inter pares) om samen 

met andere vrijwilligers concrete activiteiten te 

ontwikkelen. Vanzelfsprekend gebeurt dit met 

ondersteuning vanuit kantoor. 
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Financiering ideële doelstelling;  

fondsen en sponsorwerving 

Voor een toekomstbestendig SailWise is het van 

belang om te komen tot een bredere en daarmee 

stabielere financieringsmix voor deze ideële 

doelstelling. Concrete acties die in 2014 worden 

geïntensiveerd, 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 

één of meerdere grotere maatschappelijke 

partners.  

 

 

 

 

 

Herijking van marketing & communicatie 

Op basis van het vastgestelde 

marketingcommunicatieplan vindt in 2014 de 

verdere uitrol van dit plan plaats. Op basis van 

een aangescherpte propositie worden de 

verschillende marketingacties en communicatie-

uitingen ontwikkeld, waaronder vernieuwing van 

de website.  

 

Up-to-date boekings- en vrijwilligerssysteem 

SailWise werkt met een verouderd systeem uit 

midden jaren 90 dat in de afgelopen jaren op en 

aantal punten is verbeterd, maar nooit meer 

optimaal zal worden. Om die reden wordt in 

2014 overgegaan tot de ontwikkeling van een 

nieuw systeem. 
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Personeel & organisatie 

SailWise is de handelsnaam van Stichting Watersport Gehandicapten Nederland en opereert vanaf  

1 januari 2013 zelfstandig vanuit haar kantoor in Enkhuizen. Het personeel van SailWise is in dienst van 

Stichting Watersport Gehandicapten Nederland. De beloning van het personeel vindt plaats conform de 

CAO Sport. Naast het ‘vaste’ personeel voorziet SailWise in een aantal werkervaringsplaatsen. In 2013 

was één stagiaire op kantoor werkzaam. Op de accommodaties wordt regelmatig voorzien in 

stageplaatsen. 

 

Raad van Toezicht 

Mevrouw E.A. Bakkum  voorzitter (vanaf 01/01/2014) 

Mevrouw A. Mandema  lid (vanaf 18/06/2013) 

De heer G.M. Nieuwboer  lid (vanaf 18/06/2013) 

De heer L. Vlug   lid (vanaf 18/06/2013) 

De heer IJ. Dijkstra   lid (vanaf 18/06/2013) 

 

De heer M. Timmer   voorzitter (van 18/6/2013 tot en met 31/12/2013) 

De heer Th.A.M. Meijer  lid (tot en met 12/02/2014) 

De heer A.M.H. Th. Koemans  voorzitter (t/m 18/6/2013) 

De heer M. van Bottenburg  lid (t/m 18/6/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afdeling Aantal personen 

2013            2012 

Aantal fte 

2013          2012 

Management 2 9 1,6 1,6 

Ondersteunende diensten en staf 8 19 2,6 3,2 

Schippers/beheerders/maten 14 15 10,9 11,0 

totaal 24 43 15.1 15,8 
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Management 

De heer Menne Scherpenzeel directeur (0,6 fte)  

De heer Michiel Meijers  adjunct directeur (1,0 fte)  

 

Werkorganisatie SailWise 

Mevrouw Carola Waalwijk  medewerkster boekingen (0,74 fte) 

Mevrouw Carin Hoogenboom  administratie boekingen (0,55 fte) 

Mevrouw Esmeralda Kok  medewerker administratie (0,42 fte) 

Mevrouw Inge van Langen  medewerker communicatie (0,42 fte) 

Mevrouw Petra van der Plas invalmedewerkster boekingen (oproep)  

De heer Ruud Beers   medewerker onderhoud (0,5 fte) 

 

Bemanning Accommodaties 

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, 01-03 t/m 30-11) 

Mevrouw Vivian Kabboord  maat Lutgerdina (0,75 fte, 01-03 t/m 30-11) 

Mevrouw Irene Roozen  maat Lutgerdina (0,53 fte, 01-03 t/m 31-10) 

Mevrouw Durkje Hoogterp  maat Lutgerdina (0,75 fte, 01-03 t/m 30-11) 

Mevrouw Barbara Bos  beheerder Robinson Crusoe (1 fte, tot 01-12) 

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

Mevrouw Marijke van den Berg assistent beheerder Robinson Crusoe (0,75 fte, 01-03 t/m 30-11) 

De heer Bart van Driel  assistent beheerder Robinson Crusoe (0,75 fte, 01-03 t/m 30-11), 

beheerder Robinson Crusoe (vanaf 01-12) 

De heer Bram Fennis assistent beheerder Robinson Crusoe (0,75 fte, 01-03 t/m 30-11) 

Mevrouw Climmy van den Burg assistent beheerder Robinson Crusoe (0,6 fte, 01-03 t/m 30-11) 

De heer Chiel van der Vliet  schipper Beatrix (0,37 fte, 01-01 t/m 31-05, daarna oproep) 

De heer Erik van den Burg  schipper Beatrix (0,75 fte, 01-03 t/m 30-11)  

Mevrouw Petra van der Plas invalschipper Beatrix (oproep)  
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Financieel verslag  

 
Op 20 mei 2014 heeft de accountant Ernst & Young de goedkeurende verklaring afgegeven en de Raad 

van Toezicht de jaarrekening vastgesteld.  
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Balans 2013 
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Staat van baten en lasten 2013 
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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: 

Geeske Meems 
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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 

T twitter.com/sailwise 

 


