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1. Voorwoord 

 
SailWise viert in 2015 haar 40-jarig bestaan. Al 40 jaar biedt Sailwise niet alleen actieve 
watersportvakanties en –mogelijkheden voor mensen met een beperking, maar is zij de 
organisatie die watersport toegankelijk wil maken en houden voor de doelgroep. Met de juiste 
aanpassingen en begeleiding is het voor iedereen mogelijk om te (leren) watersporten. 
 

2. Inleiding 
SailWise is de handels/werknaam van de Stichting Watersport Gehandicapten Nederland. 
SailWise is een organisatie zonder winstoogmerk. De aan SailWise gelieerde Stichting ’t 
Packhuys Zorg Beheer maakt gebruik van de diensten van SailWise (personeel, kantoor e.d.), 
maar is en blijft juridisch zelfstandig. Wel kennen beide stichtingen eenheid van bestuur en 
RvT. 
 
Rolstoelgebonden? Blind? En toch actief op het water? Ja natuurlijk!  
Watersporten kan iedereen! is de lijfspreuk van SailWise. Deelnemen aan de activiteiten van 
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 (de wind maakt immers 
geen onderscheid) 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. 
Uitgaande van de mogelijkheden van eenieder, en dus niet van de beperkingen, kunnen 
mensen niet alleen kennismaken met en genieten van zeilen, roeien, kanoën e.d., maar wordt 
met vernuftige aanpassingen voor iedereen mogelijkheden geboden om zo zelfstandig 
mogelijk zelf te varen.  
Letterlijk weer het roer in eigen handen nemen, kapitein van je eigen leven. 
 
Normaal wat normaal kan en special wat speciaal moet 

Op drie volledig aangepaste accommodaties, de tweemastklipper Lutgerdina, de catamaran 
Beatrix en het watersporteiland Robinson Crusoe, worden watersportactiviteiten en actieve 
watersportvakanties voor mensen met een handicap aangeboden. 
Onder het motto ‘normaal wat normaal kan en speciaal wat speciaal moet’ wordt in overleg 
met de gasten op elke accommodatie een gevarieerd en uitdagend programma aangeboden. 
Een actieve watersportvakantie met individuele aandacht voor ieders wensen en 
mogelijkheden. Gelijkwaardigheid en respect voor elkaar zijn daarbij de sleutelwoorden.  
Veiligheid en kwaliteit staan daarbij uiteraard hoog in het vaandel.  
 
Zorg en begeleiding op maat 

Naast de aanpassingen op de schepen en accommodaties voorziet SailWise ook in alle 
noodzakelijke begeleiding, ADL-hulp en zorg die onontbeerlijk is voor de doelgroep om deel te 
kunnen nemen. Want ook bij een watersportactiviteit/vakantie moet worden voorzien in alle 
voor de deelnemers noodzakelijke randvoorwaarden. Zorg op maat is hierbij het credo. 
Variërend van het extra handje om een zeilpak aan te trekken tot en met de inzet van BIG-
geregistreerde verpleegkundigen. 
 
Vrijwilligers: ons kostbaarste kapitaal 

SailWise is een vrijwilligersorganisatie. Alleen met de enthousiaste inzet van veel deskundige 
vrijwilligers zijn de activiteiten mogelijk. Zonder de inzet van de vrijwilligers zouden de 
activiteiten onbetaalbaar en dus onbereikbaar worden voor de doelgroep. De vrijwilligers 
worden goed voorbereid op hun taak en begeleid door een professionele bemanning die zorg 
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draagt voor de continuïteit en veiligheid. In 2014 waren ruim 250 vrijwilligers actief (gemiddeld 
10 dagen p.p.) 
 
Toenemende behoefte 

Jaarlijks maken zo’n 1400 gasten meerdere dagen gebruik van de activiteiten van SailWise. 
En het aantal stijgt nog ieder jaar. Inmiddels hebben wij in ons 40-jarig bestaan tienduizenden 
mensen met een handicap mogen ontvangen op een van onze accommodaties.  
Met de inzet van ruim 2600 vrijwilligersmensdagen werden in 2014 in totaal meer dan 5500 
’watersportmensdagen‘ aangeboden.  
SailWise voorziet daarmee in een maatschappelijke behoefte, waar reguliere marktpartijen 
niet in zullen of kunnen voorzien. 



 

5 
 
Jaarplan 2015 
SailWise (Stichting Watersport Gehandicapten Nederland) 

 

3. Filosofie en uitgangspunt 
 
Filosofie 

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 

beperking. Watersport biedt met haar diverse disciplines uitdagende mogelijkheden voor 
iedereen. Bovendien biedt watersport een fantastische manier van vrijetijdsbesteding of 
vakantie invulling die mensen met een beperking uit het maatschappelijke isolement helpt en 
de integratie bevordert.. 

Hierdoor voelen van mensen met een beperking zich fysiek en mentaal minder geremd en 

kunnen meer uit het dagelijkse 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 beperking.  
Missie: mensen (met een beperking) helpen hun mogelijkheden te ervaren en vergroten (Fit 
to Sail) door middel van toegankelijke watersportactiviteiten in een ontspannen en veilige 
omgeving voor iedereen (Sailing for All). 
 
Daarom wil SailWise dé organisatie zijn die watersport voor alle mensen met een handicap 
mogelijk maakt. Dus voor alle mensen met een  lichamelijke-, zintuiglijke- en/of verstandelijke 
handicap, voor alle chronisch zieken en voor alle mensen met een mobiliteitsprobleem. Van 
jong tot oud. Ongeacht aard/zwaarte van handicap, afkomst of religie. 

 
Uitgangspunt: 

Het uitgangspunt van SailWise is om haar activiteiten tegen een ’normale prijs’ aan te bieden 
aan de doelgroep; dus een eigen bijdrage die vergelijkbaar is met wat mensen zonder 
beperking voor een vergelijkbaar product zouden moeten betalen.  
Het aanbieden van watersportactiviteiten voor mensen met een handicap brengt echter 
aanzienlijke meerkosten met zich mee (de werkelijke prijs ligt bijna 2x zo hoog als de 
eigenbijdrage). Deze meerkosten worden niet doorberekend aan de doelgroep, maar 
gefinancierd middels donaties, giften en fondsen en sponsoring, waardoor men niet meer 
hoeft te betalen dan valide mensen zouden betalen voor vergelijkbare activiteiten. 
Op deze wijze blijft watersport voor mensen met een beperking ook financieel toegankelijk en 
komt deze belangrijke activiteit voor mensen met een beperking niet in gevaar.  
 
Uitgangspunt is toegankelijke watersport, zowel in fysiek opzicht als in financieel opzicht. 

 
Meerkosten bestaan onder meer uit: 
aanpassingen aan de accommodaties, 
bemanning (de benodigde professionele 
bemanning om de veiligheid te garanderen is 
groter dan bij vergelijkbare activiteiten voor 
niet gehandicapten), de strenge regelgeving 
en de hoge onderhoudskosten van de 
aanpassingen (bijv. liften en tilliften) en niet te 
vergeten, de noodzakelijke begeleiding inzake 
zorg/ADL hulp (werving, opleiding vrijwilligers, 
maar ook het aantal ‘niet betaalde bedden’ 
voor de noodzakelijke begeleiders). 
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4. Doelstellingen  

 
De hoofddoelstellingen van SailWise zijn: 
 
1. Het aanbieden van toegankelijke watersportmogelijkheden voor mensen met een 

beperking 
 
Vanuit de visie ’fit to sail’ wil SailWise zoveel mensen met een beperking in de 
gelegenheid stellen gebruik te maken van haar toegankelijke watersportactiviteiten 
(‘sailing for all’) 
Om aan de zich ontwikkelende vraag vanuit de samenleving te kunnen blijven voldoen, 
moet SailWise continu blijven investeren. Zowel in de kwaliteit van haar product 
(afwisselend en goed programma, de watersportactiviteiten en de veiligheid), de 
accommodaties (toegankelijk en comfortabel) als in haar bemanning en vrijwilligers 
(deskundig en klantgericht). Voor de komende jaren is daarbij de ontwikkeling van een 
multifunctioneel watersportcentrum in Elahuizen, dat tevens dienst doet als thuisbasis voor 
de Beatrix, een belangrijk speerpunt. De realisatie van dit watersportcentrum vindt plaats 
onder verantwoordelijkheid van Stichting ‘t Packhuys Zorg Beheer 

  
2. Het aanbieden van watersportactiviteiten tegen een ‘normale’ prijs (vergelijkbaar met 

eenzelfde product voor mensen zonder beperking)  om zo watersport ook in financiële zin 
toegankelijk te maken en te houden voor de doelgroep. 
 
De financiële middelen van mensen met een beperking zijn volgens onderzoek significant 
minder dan die van mensen zonder een beperking. En daarom is het des te belangrijker 
dat deze waardevolle  invulling van vrije tijd/vakantie voor mensen met een beperking 
bereikbaar blijft. Dit wordt bereikt door de meerkosten (voor de noodzakelijke 
aanpassingen, begeleiding en zorg) niet door te rekenen aan de deelnemers, 
In 2013 is een begin gemaakt met het verkrijgen van een bredere financieringsmix om de 
ideële doelstelling  te financieren, zodat de watersportactiviteiten ook in de toekomst 
financieel bereikbaar blijven voor de doelgroep. De watersportactiviteiten voorzien immers 
in een maatschappelijke behoefte waarin niet zal en kan worden voorzien door reguliere 
marktpartijen. 
 

3. Promotie van de watersportmogelijkheden (en de meerwaarde van die activiteiten) voor 
mensen met een beperking. 
 
‘Watersporten kan iedereen’ is de boodschap die SailWise uitdraagt. SailWise wil daarbij 
de meerwaarde van watersport onder de aandacht brengen (bevorderen van 
maatschappelijk welzijn, de fysieke en mentale onafhankelijkheid en de integratie van 
mensen met een handicap).  Zij wil tevens een voorbeeldfunctie vervullen met haar 
uitdagende barrièrevrije watersportaanbod op haar accommodaties en derden adviseren 
inzake toegankelijke watersport. 
 

 
4. Een maximale bezetting waardoor zoveel mogelijk mensen met een beperking  kunnen 

genieten van de meerwaarde van onze watersportactiviteiten en waarmee de continuïteit 
van de activiteiten wordt gewaarborgd. 
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5. De markten 
 
SailWise is als (non-profit) organisatie actief op diverse ‘markten’.  
Inzicht in deze markten is noodzakelijk om met de juiste middelen haar doelstelling zo goed 
mogelijk te realiseren. Het product van SailWise is het beste te definiëren als: watersport in de 
breedste zin van het woord, een actieve invulling van vrije tijd en/of vakantie op het water voor 
mensen met een beperking, inclusief alle daarvoor benodigde zorg en begeleiding. 
 
SailWise begeeft zich voor het werven van deelnemers voornamelijk op 2 markten. 
 

1) De vakantie/vrijetijdsmarkt voor de individu 
Op alle drie de accommodaties kunnen mensen met een beperking zich individueel 
inschrijven (ca. 50% van de boekingen ). Zowel in het hoogseizoen als in het voor- en 
naseizoen worden gevarieerde mogelijkheden aangeboden, afgestemd op diverse 
doelgroepen. Er zijn speciale reizen/activiteiten voor bijvoorbeeld mensen met NAH 
(Niet Aangeboren Hersenletsel), 40+-ers , jongeren (16-26 jaar), lichamelijk/zintuiglijk 
gehandicapten, verstandelijk gehandicapten en blinden en slechtzienden.  
- concurrentie: aangepaste vakantie/vrijetijds-aanbieders 
- USP:   visie en klantbenadering; empowerment; uniek product; professionele 
    begeleiding. 
 

SailWise is ‘marktleider’ voor wat betreft de vakanties op het water voor mensen met een beperking. SailWise 
bedient naar verhouding veel doelgroepen en scoort qua bezettingsgraad, voor zo vergelijkbaar, met anderen 
goed, maar er is ruimte voor meer deelnemers. Kijkend naar de leeftijdsopbouw van de huidige klanten is het uit 
oogpunt van de continuïteit van de organisatie wenselijk om met name in te zetten op de  groeimogelijkheden in 
het jongere segment. Ook de theoretische doorrekening van een extern adviesbureau (Semad)  laat zien dat er 
nog veel potentiële klanten zijn. 
Uit onderzoek naar de klanttevredenheid blijkt dat het product van SailWise hoog wordt gewaardeerd, dat blijkt niet 
alleen uit het gemiddelde cijfer dat wordt gegeven, maar ook uit het herhalingsbezoek 

 
2) De markt van de groepsaccommodatieverhuur 

De accommodaties en activiteiten worden ook aangeboden aan groepen (ca. 50% van 
de boekingen). Veel instellingen, mytylscholen en groepen uit het speciaal onderwijs, 
maar ook revalidatiecentra maken gebruik van onze faciliteiten. 
Binnen deze markt richt SailWise zich met name op de ’intermediairen‘ in de 
segmenten onderwijs (speciaal onderwijs), zorg (instellingen en woonvormen) en 
revalidatie (revalidatiecentra) 
- concurrentie: aanbieders (aangepaste) groepsaccommodaties en groepsactiviteiten  
- USP:   meerwaarde van de activiteiten, visie en klantbenadering; combinatie  
   aangepaste accommodatie +  activiteit; professionele begeleiding 

 
Daarnaast zijn 2 andere markten voor SailWise minstens zo veel van belang: : 
 

1) De vrijwilligersmarkt 
Een enthousiast team vrijwilligers zorgt tijdens de individuele activiteiten voor de zorg, 
begeleiding, ADL-hulp en evt. watersportinstructie. De vrijwilligers worden door 
uitgebreide informatie vooraf en verplichte instructiedagen goed voorbereid op hun 
taak. Zij zetten zich allemaal volledig en enthousiast in om de randvoorwaarden te 
creëren voor een onvergetelijke watersportactiviteit voor mensen met een handicap. 
Op het eiland Robinson Crusoe zijn ook bij groepsactiviteiten vrijwilligers nodig voor de 
watersportinstructie/begeleiding. 
- concurrentie: vrijwilligersorganisaties 
- USP:   visie en klantbenadering; begeleiding tijdens activiteit; uniek product en 
    meerwaarde voor vrijwilliger zelf  
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SailWise beschikt over een grote groep trouwe en enthousiaste 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 te upgraden om zo voldoende aanwas van het aantal vrijwilligers en een 
verjonging van het bestand te bewerkstelligen met daarbij speciale aandacht voor de benodigde competenties 
(verpleegkundige en watersportinstructeur). 

 

2) De goede doelen markt 
De deelnemers betalen een normale  bijdrage (niet meer dan valide mensen zouden 
betalen voor vergelijkbare activiteiten) en die bedraagt een kleine 50% van de 
werkelijke kosten. Het overige deel van de kosten, de zogenaamde meerkosten 
moeten gefinancierd worden middels fondsen, sponsors, donateurs en evenementen. 
- concurrentie: goede doelen en andere non-profitinstellingen 
- USP:   aansprekend en uniek product met meerwaarde, kansen voor  
   profilering sponsor/fonds  

 
Voor de financiering van haar ideële doelstelling is SailWise afhankelijk van externe financiers. In Fonds 
Gehandicaptensport heeft SailWise een betrokken maatschappelijke partner van formaat. Gezien de 
financieringsbehoefte is het wenselijk om nog 1-2 maatschappelijk partners te vinden, ten einde minder kwetsbaar 
te zijn en eventuele exploitatietekorten in de toekomst te vermijden. Door niet alleen op sport te focussen maar ook 
op actieve vakanties op het water en de meerwaarde van deze activiteiten voor de doelgroep (bevorderen 
onafhankelijkheid en zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en integratie e.d.) kunnen naar verwachting meer fondsen 
en bedrijven gevonden worden voor externe financiering. 

 
 



 

9 
 
Jaarplan 2015 
SailWise (Stichting Watersport Gehandicapten Nederland) 

 

6. Activiteiten, evenementen en projecten 2015 
 

Meerjarenplanning 
‘Naar een toekomstig bestendig SailWise’ is het motto voor de periode 2013 -2016  
Middels een accentverlegging in de bedrijfsvoering (besparingen op overhead en investeren in 

communicatie en fondsenwerving) heeft SailWise zich deze periode ten doel gesteld: 
- Te komen tot een bredere en daarmee stabielere financieringsmix voor de ideële 

doelstelling 

- Uitbreiding van het vrijwilligersarsenaal inclusief de daarbij behorende scholing. 
Doelstelling is een groei van 20% in 3 jaar met het accent op jongere vrijwilligers, 
watersportinstructeurs en verpleegkundigen  

- Een grotere naamsbekendheid te bewerkstelligen middels een consistente 
communicatiestrategie, om zo in 2016 15% meer deelnemers te kunnen bedienen 

- Het ontwikkelen en realiseren van een primus inter pares model om te komen tot een 
effectieve inzet van vrijwilligers voor organisatie ondersteunende activiteiten ten einde 
bovenstaande doelstellingen te kunnen halen 

- Het ontwikkelen en realiseren van een goed backofficesysteem om enerzijds een 
efficiencyslag te maken in het boekingsproces en anderzijds de vrijwilligersinzet goed 
te kunnen managen 

 
2015, concreet 

In deze paragraaf wordt per doelstelling beschreven welke activiten, evenementen en 
projecten plaatsvinden ten einde de doelstellingen te kunnen behalen. Een en ander in relatie 
tot de producten en afzetmarkten. 
 
 
Doelstelling 1: Het aanbieden van toegankelijke watersportmogelijkheden voor mensen 
met een handicap  
 
Een gevarieerd en uitdagend vaarprogramma 
Doelstelling is zoveel mogelijk mensen met een handicap te kunnen laten profiteren van 
toegankelijke watersport. Voor 2015 is er naar aanleiding van de evaluaties weer een 
gevarieerd en uitdagend vaarprogramma ontwikkeld, waarmee we iedere deelnemer kunnen 
bedienen. In het licht van  de huidige economische situatie en om de activiteiten bereikbaar te 
houden voor iedereen, is dit jaar ook voorzien in kortere periodes. 
 
Training en opleiding 
De kwaliteit van het product van SailWise valt of staat met de kwaliteit van de bemanning en 
de vrijwilligers. SailWise blijft ook in 2015 investeren in de opleiding en begeleiding van 
bemanning en vrijwilligers. 
 
Project Elahuizen, It Sailhûs.  
SailWise heeft samen met Fonds Gehandicaptensport dit ambitieuze project in Elahuizen 
geïnitieerd. Dit project behelst de verbouwing van het ‘t Packhuys tot multifunctioneel 
watersportcentrum voor mensen met een handicap, met als belangrijk onderdeel een aantal 
aangepaste ’zorgappartementen‘ en aangepast vaarmateriaal. Met dit centrum krijgen 
mensen met een handicap in de toekomst optimale mogelijkheden om zowel individueel als 
met het gezin of in een groep zo zelfstandig mogelijk te watersporten.  
Het project is ondergebracht in een separate stichting, Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer.  
Deze stichting draagt zorg voor de ontwikkeling en het beheer van It Sailhûs. 
SailWise wil met dit project inspelen op de maatschappelijke vraag vanuit de doelgroep en 
daarmee een verbetering van het aanbod richting hen bewerkstelligen. 
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In 2014 is met de steun van veel partijen de financiering van It Sailhûs gereed gekomen. Eind 
2014 is gestart met de bouw van het project,  Eind 2015 wordt de opening van It Sailhûs 
feestelijk gevierd, zodat in 2016 It Sailhûs operationeel is. 
 
Doelstelling 2: Het aanbieden van watersportactiviteiten tegen een marktconforme prijs,  
om zo watersport ook in financiële zin toegankelijk te maken en te houden voor de 
doelgroep 
 
Financiering ideële doelstelling 
SailWise biedt haar activiteiten aan tegen vergelijkbare prijzen in vergelijking tot het aanbod in 
de watersportmarkt voor ’niet-gehandicapten’. Door deze ideële doelstelling, waarbij de 
meerkosten van de activiteiten dus niet ten laste van de doelgroep worden gebracht,  ontstaat 
een financieel tekort wat structureel moet worden gefinancierd. Fonds Gehandicaptensport is 
de maatschappelijke partner van SailWise. Fonds Gehandicaptensport steunt SailWise 
structureel met een aanzienlijke bijdrage, waarmee de basis voor de continuïteit is gelegd. 
Maar daarnaast is nog een zelfde bedrag nodig. Het streven is om middels meerjarige 
afspraken deze ideële doelstelling te laten financieren door fondsen en sponsors.  
Eind 2012 is een projectsubsidie verkregen om de komende jaren een goede 
financieringsstrategie te ontwikkelen ten einde tot een afgewogen financieringsmix te komen  
In 2013 is een belangrijk begin gemaakt om tot een bredere financieringsmix te komen. Dit 
heeft onder meer geleid tot 2 maatschappelijke partners vanuit het maritieme bedrijfsleven. In 
2014 hebben wij een belangrijke overeenkomst gesloten met Fonds Gehandicaptensport/de 
Nederlandse Staatsloterij. De Nederlandse Staatsloterij verbindt zich voor de duur van 5 jaar 
als maatschappelijk partner aan SailWise. 
 
De concurrentie op de markt van de goede doelen is groot en daarom is het van groot belang 
dat SailWise zich professioneel en met een aansprekende propositie presenteert. De sterke 
punten van de organisatie moeten hiertoe in de fondsen- en sponsorwerving beter als 
’verkoopargument‘  worden uitgebuit: enerzijds de unieke meerwaarde die de activiteiten van 
SailWise voor de doelgroep heeft en anderzijds de mogelijkheden die SailWise heeft om 
financiers middels haar unieke en continue aanbod een platform te bieden voor aansprekende 
profilering en publiciteit.  
Met behulp van een extern bureau is in 2014 een propositie ontwikkeld voor de doelgroepen 
van SailWise: deelnemers, vrijwilligers en financiers. Deze propositie is door vertaald naar een 
nieuwe reisbrochure en corporate brochure. Begin 2015 verschijnt een brochure voor het 
bedrijfsleven waarin verschillende mogelijkheden van ondersteuning/samenwerking worden 
beschreven. 
Ook het in 2013 ontwikkelde  marketingcommunicatieplan wordt in 2015 verder uitgerold. Een 
en ander zal ook een bijdrage leveren aan het vergroten van de naamsbekendheid van 
SailWise in het algemeen, uiteindelijk resulterend in naast meer financiers, ook meer 
vrijwilligers en deelnemers. 
 
Financiering van groot onderhoud en vervangingen 
Alhoewel concrete aanpassingen en verbeteringen aan de  accommodaties (bijvoorbeeld een 
zeilbootje of reddingsmateriaal) verhoudingsgewijs eenvoudiger te financieren zijn via 
fondsenwerving vanwege het aansprekende karakter, zijn er komende jaren ook een aantal 
noodzakelijke vervangingen de komende jaren te verwachten,  De lang verwachtte vervanging 
van de motor van de klipper Lutgerdina wordt begin 2015 realiteit. Door een succesvolle 
crowdfunding-actie en fondsenwerving kan de motor worden vervangen. Ook in 2015 moet op 
het vlak van onderhoud en vervanging een behoorlijke inspanning worden geleverd om de 
veilige vaart van alle accommodaties in de toekomst te kunnen garanderen.  
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Evenementen, serviceclubs e.d. 
SailWise blijkt als goed doel uistekend te kunnen worden gekoppeld aan evenementen van 
bedrijven, serviceclubs of jubilea van bedrijven en particulieren. Alhoewel dit incidentele 
inkomsten zijn, vraagt dit type financiering continue aandacht en  wordt dit ingebed in het 
marketingcommunicatieplan.. Een goede facilitering van dergelijke evenementen en acties is 
noodzakelijk en draagt daarnaast sterk bij aan de naamsbekendheid van SailWise en biedt 
kansen voor een structurelere spin-off. 
 
Binding van financiers 
Naast de werving van financiers is de verantwoording/terugkoppeling en binding van 
financiers minstens zo belangrijk. Doelstelling is immers om financiers voor meerdere jaren 
aan SailWise te binden. Voor een goede relatie is het belangrijk dat niet alleen de 
communicatie richting gevers goed wordt vormgegeven, maar ons ook goed te bezinnen op 
‘tegenprestaties’, bijvoorbeeld in de vorm van een relatie zeildagen, open dag, gezamenlijke 
perspublicaties  en dergelijke. 
SailWise dient komende periode deze communicatie en terugkoppeling richting de 
organisaties, bedrijven en particulieren die haar ondersteunen verder uit te bouwen en 
structureel in te bedden in haar communicatie. Zo zal hiertoe  in 2015 ondermeer een 
(digitale) kwartaal nieuwsbrief verschijnen. 
 
 

Doelstelling 3: Promotie van de watersportmogelijkheden (en de meerwaarde van die 
activiteiten) voor mensen met een handicap  
 
Website en sociale media 
Voor SailWise is de website niet alleen een belangrijk communicatiemiddel, maar biedt het 
ook de mogelijkheid voor gasten om een reis te boeken. SailWise beschikt op dit moment over 
een goedwerkende, maar basic website na de Duitse vertaling is heeft 2014 de Engelse 
vertaling plaatsgevonden. 
Het marketingcommunicatieplan zal mede input leveren om de website verder door te 
ontwikkelen en zo ‘state of het art’ mogelijk te maken. Eind 2014 is op basis van een pitch de 
keuze gevallen op een bureau die – mede op basis van de niet ontwikkelde propositie – de 
website verder zal ontwikkelen. 
Ook de de social media (facebook, twitter, communities), die in 2014 verder zijn ontwikkeld, 
worden in 2015 weer volop ingezet.  In 2014 is er een toename geweest in het aantal volgers 
(ruim verdubbeld).  
Echter kunnen her nog belangrijke slagen in worden gemaakt. 
 
Werving klanten 
 

1) De individuele watersporter op de vakantie/vrijetijds markt 
De directe benadering van potentiële klanten met een goed verhaal, verteld door 
ervaringsdeskundige, blijkt naast een aansprekende folder en  website een goed 
resultaat op te leveren. Voor de bemensing van de diverse beurzen wordt het 
vrijwilligersteam (bestaande uit zowel vrijwilligers als deelnemers) niet alleen 
uitgebreid, maar gezien de goede ervaringen van de afgelopen jaren ook meer 
verantwoordelijkheden krijgen bij het voorbereiden en draaien van een beurs.  
Om de watersportmogelijkheden voor de doelgroep in het algemeen en die van 
SailWise in het bijzonder onder de aandacht te brengen, wil SailWise zich in 2015 op 4 
grote beurzen presenteren met een landelijk of internationaal karakter (waaronder 
ZieZo, REVA en Rehacare).Daarnaast worden er ongeveer 12 kleinere, regionale 
beurzen/evenementen bezocht.  
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2) De groepen 
Het ingezette beleid van mailingen in combinatie met het werken met aansprekende 
referenties van de groepen die al boeken, binnen de segmenten onderwijs, zorg en 
revalidatie wordt voortgezet. Zo worden ook de diverse patiëntenverenigingen en 
belangenorganisaties aangeschreven.  
Daarnaast wil SailWise de komende jaren klanten/gasten als vrijwilliger inzetten bij 
zogenaamde promotieteams om het aanbod van SailWise onder de aandacht te 
brengen bij onder meer onderwijs-, zorg-  en revalidatie-instellingen. 
Daarnaast presenteert SailWise zich ook vaker op specifieke beurzen voor onze 
doelgroepen (bijv. het Congres voor cluster 3 en 4 scholen, de NAH-beurs Autisme-
beurs en de MS-dag) 
 

3) Projecten ten einde nieuwe doelgroepen te interesseren voor watersport: Optimist on 
tour, Blind varen op je gevoel,  
Optimist on Tour: in het najaar van 2014 heeft SailWise deelgenomen aan  het 

slotevenement van Optimist on Tour, een initiatief van Delta Lloyd . SailWise had in op 
die dag twee aangepaste zeilbootjes ‘in de vaart’. De samenwerking is van beide 
kanten goed bevallen en in voor 2015 wordt gekeken hoe de samenwerking kaan 
worden voortgezet. Het project is een prachtig podium om watersporten voor mensen 
met een beperking te promoten: enerzijds om meer bekendheid te generen (voor 
SailWise) en anderzijds om potentiele deelnemers te interesseren voor het aanbod 
van SailWise.  
Blind varen op je gevoel: in afstemming met de Oogvereniging is het voornemen om in 

2015 kennismakingsdagen voor mensen met een visuele beperking te organiseren. De 
fondsenwerving is hiervoor in 2014 opgestart. Met deze dagen kunnen (meer) mensen 
met een visuele beperking kennis maken met de watersport. 
 

4) Toegankelijkheid vergroten voor de doelgroep door arrangementen aan te bieden 
i.s..m bedrijfsleven en andere organisaties,  
Ten einde watersport voor groepen mensen ook financieel bereikbaarder en daarmee 
aantrekkelijk te maken wordt samenwerking gezocht met bedrijven en andere 
organisaties die een week willen adopteren, waarmee een (mid)week watersporten 
tegen een aantrekkelijke prijs kan worden aangeboden. In 2014 is hier een begin mee 
gemaakt. In 2015 dit verdere doorgang krijgen. 

 
Vrijwilligers 
Naast het promoten van de watersportmogelijkheden en het werven van klanten is het voor 
SailWise minstens zo belangrijk om vrijwilligers te werven. 
SailWise kan haar activiteiten voor mensen met een handicap immers alleen aanbieden door 
de inzet van een groot aantal vrijwilligers, Zonder de inzet van vrijwilligers – voor het verlenen 
van zorg en begeleiding – is het niet mogelijk  om de activiteiten aan te bieden; deze 
intensieve begeleiding ( 1 vrijwilliger op 2 deelnemers en soms nog intensiever) wordt te 
kostbaar wanneer professionele krachten worden ingezet. De vrijwilligers scheppen met hun 
enthousiaste inzet het ‘kader’ waardoor mensen met een handicap kunnen watersporten. 
Voldoende deskundige vrijwilligers zijn een randvoorwaarde voor het kunnen (blijven) 
aanbieden van de watersportactiviteiten. 
Met name voor wat betreft de BIG-geregistreerde verpleegkundigen, de vrijwillige maten van 
de Beatrix en de watersportinstructeurs op Robinson Crusoe is het vanuit continuïteitsoogpunt 
van belang  voldoende en kwalitatief goede vrijwilligers te werven. 
Niet alleen door het natuurlijke verloop, maar juist ter facilitering van de gewenste groei is ook  
een groeiend aantal vrijwilligers nodig. Eind 2014 waren ruim 250 vrijwilligers actief (in 2012 
lag dit aantal nog op 220). Het is noodzakelijk om jaarlijks nieuwe vrijwilligers te werven om in 
een verdere groei te voorzien (streefgetal ruim 260 vrijwilligers).  
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In 2015 zal het wervingsplan voor vrijwilligers verder worden uitgerold ten einde een ruimer 
aanbod te verkrijgen van vrijwilligers, met name jongere vrijwilligers, watersportinstructeurs en 
verpleegkundigen. 
Ook zal in 2015 de samenwerking met onderwijsinstellingen (Amarantis, Horizon college) 
uitgebreid worden met andere instellingen met voor SailWise relevante opleidingen. 
Aandachtspunt hierbij is de binding van mensen die zich via deze weg inzetten als 
stagiaire/vrijwilliger. Op het ogenblik is het verloop in deze groep significant groter dan onder 
de overige vrijwilligers. 
 
 

 
Doelstelling 4: Een maximale bezetting waardoor zoveel mogelijk mensen met een 
handicap kunnen genieten van de watersport en waarmee de continuïteit van de 
activiteiten wordt gewaarborgd. 
 
SailWise heeft als doelstelling om watersport toegankelijk te maken voor mensen met een 
handicap en wil vanuit haar visie zoveel mogelijk mensen met een handicap in de gelegenheid 
stellen om te kunnen genieteen van de meerwaarde van haar watersportactiviteiten. Maar ook 
uit financieel-economisch oogpunt is het noodzakelijk  om te streven naar een optimale 
bezetting van haar accommodaties.  
 
Omzet 
Voor 2015 wordt uitgegaan van een gemiddelde prijsstijging van het aanbod voor groepen van 
een 3%. De achterliggende reden is dat SailWise met haar aanbod voor groepen al aan de 
bovenkant van de markt acteert. 
Gezien de financiële situatie van onze klanten hebben we besloten geen prijsstijging voor 
individuele deelname in 2015 door te rekenen. De verwachting is dat we zonder prijsstijging 
wederom een lichte groei in het aantal deelnemersdagen kunnen realiseren. (Te grote) 
prijsstijgingen in het huidige economische klimaat hebben waarschijnlijk negatieve gevolgen: 

1) het bezettingspercentage zal naar verwachting zakken  
2) de kostprijs voor de deelnemers dan hoger dan marktconform wordt 
    en daarmee de ideële doelstelling van SailWise onder druk komt te staan.  

 
Begrootte bezettingsgraden voor 2015 per accommodatie (en tussen haakjes ter vergelijking 
2012):  
   Individueeel Groepen Seizoenlengte  
Beatrix   70% (65%)  60% (50%) 120 betaalde vaardagen (110) 

Lutgerdina  88% (85%) 85% (90%) 195 betaalde vaardagen (195)   
Robinson Crusoe 75% (75%) 75% (75%) 160 betaalde vaardagen (150)  
 
 
Vernieuwing van het boekingssysteem 
Het huidige systeem is in 2013 weliswaar nog op diverse punten verbeterd, maar dateert nog 
uit midden jaren 90, is niet efficiënt, noch gebruikersvriendelijk en is duur in onderhoud en zal 
daarom nooit optimaal gaan worden.  Op basis van een uitgebreid plan van eisen is het 
project voor een nieuwe boekings/backoffice systeem (inclusief de interactie met de website) 
aanbesteed. In het voorjaar 2015 zal na een uitgebreide testperiode het nieuwe 
boekingssysteem in gebruik genomen worden. 
Het nieuwe systeem voorziet niet alleen in een efficiënte afhandeling van de inschrijving en 
een goede facilitering van de match van zorgvraag/begeleidingsbehoefte van de deelnemer 
met zorgcompetentie van het vrijwilligersteam, maar ook in een efficiënte interactie met zowel 
de deelnemer en vrijwilliger, als met de accommodaties/kantoor. 



 

14 
 
Jaarplan 2015 
SailWise (Stichting Watersport Gehandicapten Nederland) 

 

 
Overige projecten 2015 
 
Verdere uitrol primus inter pares model 
Ten einde het netwerk van bestaande vrijwilligers zo goed mogelijk in te kunnen zetten, heeft 
SailWise op een aantal thema’s een primus inter pares model ontwikkeld. Bij een primus inter 
pares 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.  
Hier is een begin mee gemaakt met de zelfevaluatiemethodiek ‘Goed geregeld’; dit heeft 
geresulteerd in een praktische notitie voor onze vrijwilligers en was een belangrijke basis voor 
de kwaliteitsonderscheiding die SailWise in 2014 heeft gekregen: Vrijwillige inzet: goed 
geregeld. (NOV-keurmerk). Daarnaast is onder leiding van een vrijwilliger naar 
samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven gezocht. Tevens is de beurs coördinatie door 
vrijwilliger opgepakt en is de inzet van de promotieteams verder geprofessionaliseerd. 
In 2015 wordt onderzocht of ondersteunende acties ten behoeve van marketingcommunicatie 
op te pakken zijn met het primus inter pares model: het verzamelen van verhalen van gasten, 
vrijwilligers en financiers;  benaderen van potentiële financiers in het netwerk van/door 
vrijwilligers (MKB, serviceclubs etc.) en de inzet van promotieteams bij instellingen (zorg, 
onderwijs en revalidatie). 
 
Verdere verkenning van samenwerkingsmogelijkheden vakantieaanbieders 
In 2015 zal naast de bestaande samenwerking met een aantal organisaties binnen de NBAV 
(Nederlanse Brancheorganisatie voor Aangepaste Vakanties) ook worden onderzocht of een 
gezamenlijk portal met andere vakantieaanbieders voor mensen met een handicap haalbaar 
is. 
Voor de presentatie op de Rehacare 2014 is in Duitsland samenwerking gezocht met Yat-
Reisen. De gezamenlijke stand (met behoud van eigen identiteit) was een succes en voor 
herhaling vatbaar.  
 
ANBI-status 
In september 2013 heeft de belastingdienst  de ANBI-status van SailWise en Stichting ’t 
Packhuys Zorgbeheer ingetrokken. Op het ogenblik worden alle zeilen bijgezet om dit besluit 
weer terug te draaien.  SailWise kan zich verheugen op pro deo steun van een belangrijke 
maatschappelijke partner in deze. Naar verwachting zal de rechtbank  in de eerste helft van 
2015 haar uitspraak doen. 
 
WMO 
Met ingang van 1 januari 2015 wordt een groot aantal taken gedecentraliseerd op het gebied 
van welzijn, zorg en werkgelegenheid en belegd op lokaal/gemeentelijk niveau.  
De werkplaats en kantoor van SailWise bieden mogelijk (extra) werkplekken voor mensen met 
een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt en dit zou kunnen leiden tot extra inkomsten voor 
SailWise. Eind 2014 zijn  - op basis van een propositie ‘SailWise: betrouwbare partner in de 
WMO’ - verschillende gesprekken gevoerd met potentiele samenwerkingspartners. In 2015 
krijgt dit een vervolg en wordt bezien of en zo ja welke samenwerking mogelijk is.  
 
 
Wetenschappelijk onderzoek: meerwaarde watersport 
Ten einde de daadwerkelijk meerwaarde van de watersportactiviteiten in kaart te brengen wil 
SailWise graag een effectstudie laten uitvoeren onder haar gasten: jongeren t/m 30 jaar en 
revalidanten (voor elke doelgroep een onderzoek). Hierover is gesproken met Maurits van 
Tulder, hoogleraar en directeur Department Health Sciences/Gezondheidswetenschappen VU 
amsterdam Vanuit SailWise is een onderzoeksvoorstel geschreven. Streven is om twee 
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masterstudenten van Department Health Sciences/ Gezondheidswetenschappen te 
interesseren voor de onderzoeken (voorjaar 2015).  
 
Sail 2015 
In samenwerking met Fonds gehandicaptensport is SailWise voornemens om deel te nemen 
aan Sail 2015, zowel met de Lutgerdina als met de Beatrix.  
 
 

7. Personeel & organisatie 
 
Organisatie 
SailWise (volledige statutaire naam: Stichting Watersport Gehandicapten Nederland) is een 
juridisch en organisatorische zelfstandige stichting. Sinds 1 januari 2013 zetelt zij in 
Enkhuizen. De aan SailWise gelieerde Stichting ’t Packhuys Zorg Beheer maakt gebruik van 
de diensten van SailWise (personeel, kantoor e.d.), maar is en blijft juridisch zelfstandig. Wel 
kennen beide stichtingen eenheid van bestuur en RvT. 
SailWise is een stichting zonder winstoogmerk SailWise opereert conform het Raad van 
Toezicht model en kent een Raad van Toezicht van minimaal 5 en maximaal 7 mensen. 
De dagelijkse leiding ligt bij de directie. De directie is gevolmachtigd SailWise te 
vertegenwoordigen. 
 
Personeel  
Alle medewerkers zijn in dienst van Sailwise. SailWise voert een eigen 
personeelsadministratie en is verantwoordelijk conform de wettelijke regelingen voor alle 
afdrachten (loonheffing, pensioenpremie PGGM enz.)  Qua inschaling van de functies volgt 
SailWise de cao-sport.  
 
Formatie 2015 

- Directeur (incl. externe relaties, fondsenwerving): 0,7 fte 

- Manager bedrijfsvoering (incl. personeelsbeleid en controller): 1 fte 

- Medewerker marketing/werving en communicatie: 0,4 fte 

- Medewerker Financiële administratie: 0,4 fte 

- Medewerker Boekingen: 0,74 fte 

- Medewerker Administratie boekingen: 0,55 fte 

- Medewerker Facilitaire ondersteuning en onderhoud: 0,75 fte 

- Medewerkers Activiteiten en accommodatiebeheer: 10,25 fte  
Totaal 14,8 fte (situatie 2014: 14,8 fte; 2013: 15,1fte en 2012: 16,2 fte) 

 
 
Deskundigheidsbevordering medewerkers 
Om de kwaliteit van haar activiteiten te borgen, investeert SailWise ieder jaar intensief in de 
opleiding en begeleiding van haar personeel. 

- 5 dagdelen Basic Safety  
- 4 dagdelen technische training en noodrollen  
- 2 dagdelen vaardigheden begeleiding vrijwilligers en communicatie (ook voor 

kantoorpersoneel) 
En natuurlijk wordt binnen de mogelijkheden en de doelstellingen van de organisatie de 
persoonlijke ontwikkelkansen van de individuele werknemers ondersteund en gefaciliteerd. 
 
Vrijwilligers: 
In het seizoen zijn ongeveer 250 vrijwilligers zo’n 2500 vrijwilligersmensdagen actief, dat 
grofweg  overeenkomt met ruim 15 fte. 
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Omdat het van het grootste belang is dat vrijwilligers goed voorbereid aan hun inzet beginnen, 
organiseert SailWise diverse opleidingen voor haar vrijwilligers. 

- 18 dagdelen opleiding nieuwe vrijwilligers (introductiedagen en –weekenden) 
- 4 dagdelen Basic Safety vrijwillige maatjes Beatrix 
- 4 dagdelen technische training en noodrollen vrijwillige maatjes Beatrix 
- 12 dagdelen zeilopleiding vrijwilligers Robinson Crusoe 

Ook worden - zoals hiervoor al verwoord – vrijwilligers gevraagd een rol te spelen bij trajecten 
binnen het primes inter pares model (vrijwilligersbeleid, samenwerking bedrijfsleven en de 
organisatie en bemensing van diverse beurzen). 
In 2014is het vrijwilligersbeleid verder geformaliseerd en vastgelegd, hetgeen ondermeer leidt 
tot het opnemen van een gedragscode in de voorwaarden . 
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8. Financiën  

 
  

Algemeen:  
Bij de verzelfstandiging van SailWise op 1 januari 2013 was de buffer om tegenvallers op te 
vangen (het vrije vermogen) nagenoeg tot 0 gezakt. Door de ingrepen die bij de 
verzelfstandiging zijn doorgevoerd en het prudente beleid van de afgelopen 2 jaar op basis 
van prioriteitstellingen en de geïntensiveerde inspanningen op het gebied van de financiering 
van de meerkosten heeft SailWise de neergaande lijn kunnen ombuigen en konden de 
afgelopen 2 jaar met positieve cijfers worden afgesloten. 
Maar mede door de economische situatie blijven de inkomsten de komende jaren onder druk 
staan. Dit uit zich zowel bij de inkomsten uit de eigen bijdragen van deelnemers, als bij de 
financiering van de meerkosten. SailWise is blij met haar nieuwe maatschappelijke partner, 
maar aan de andere kant zien andere structurele financiers zich door externe factoren 
genoodzaakt hun bijdrage te minderen of per jaar te beoordelen, hetgeen die inkomsten een 
meer incidenteel karakter geeft en daarmee risicodragend maakt. Dit tezamen met het nog 
steeds beperkte eigen vermogen van SailWise maakt dat er voor de periode 2015-2017 nog 
steeds ‘met de hand op de knip’ dient te worden begroot. En uit oogpunt van continuïteit op de 
langere termijn er voor gekozen moet worden om de structurele lasten en verplichtingen (met 
name loonkosten) zo min mogelijk te laten groeien en de inspanningen voor de structurele 
financiering van de meerkosten te intensiveren. 

- Gezien de beperkte middelen van onze doelgroep is er voor groepen een beperkte 
prijsverhoging doorgevoerd en voor individuele deelnemers geen prijsverhoging. 
Daarom wordt om de risico’s aan de inkomstenkant te verminderen voor 2015 
uitgegaan van dezelfde begrootte omzet uit deelnemersbijdragen als in 2014. 

- Er is nog niet uitgegaan van het operationeel zijn van Elahuizen.  

- Er wordt voor 2015 uitgegaan van eenzelfde wervingsopdracht voor wat betreft de 
financiering van de ideële doelstelling als in 2014. Op de middellange termijn is en blijft 
het uitgangspunt dat er nog 1 of meerdere maatschappelijke partners worden 
gevonden.  

- Gezien het gewijzigde beleid van de NSGK kunnen we deze voorheen structurele 
bijdrage niet zomaar als inkomsten begroten Om een en ander terug te brengen tot 
een reëel risico is het aangevraagde bedrag bij de NSGK voor 50% opgevoerd.  

- Er is vooralsnog uitgegaan van alleen een indicering van de salarissen met 1,5%. 
Hetgeen betekent dat er in 2015 wederom geen tredeverhoging voor de individuele 
werknemers zal plaatsvinden. De directie staat op het standpunt dat hogere structurele 
lasten op dit gebied en gezien de huidige financiële situatie alleen kunnen worden 
gemaakt als daar ook structurele inkomsten tegenover staan. Mocht de 
fondsenwerving voorspoedig verlopen en/of meer structurele partners gevonden 
worden zal dit natuurlijk heroverwogen worden. 

- Qua fondsenwerving is  0,1 fte toegevoegd op beleidsmatig/fondsenwervend niveau 
ten einde een reële formatie op dit vlak te hebben 

- De uitgaven zijn begroot rekening houdend met de doelbestemmingen van giften van 
een aantal financiers. 

- Op diverse punten aan de uitgavenkant blijft het zaak om waar mogelijk besparingen te 
realiseren zonder te besparen op kwaliteit door een efficiëntere inkoop (afgelopen jaar 
bijvoorbeeld telefonie, in 2015 zal de besparing energie duidelijk worden en de 
transportmiddelen onder de loep genomen worden 
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SailWise begroting begroting resultaat

2015 2014 2013

€ € €

BATEN

bijdrage deelnemers (en materialen)       510.000 510.000 493.120

netto extra opbrengst It Sailhus 0 0 0

bijdrage Fonds Gehandicaptensport     156.000 202.200 220.000

overige structurele fondsen/maatschappelijke partners 130.000 60.000 60.345

projectsubsidies 63.500 87.500 99.000

overige fondsen 55.000 30.000 41.127

donateurs 25.000 38.000 38.307

sponsors 20.000 22.500 17.578

giften/acties 47.000 47.000 58.847

verkoop diverse materialen 7.500 6.000 4.101

overige bijdrage 20.000 2.500 9.279

bijdrage lipsfonds 0 25.000 30.000

renteopbrengsten 500 500 859

doelgiften groot onderhoud (op project basis) 45.000 44.000 16.902

onttrekking egalisatiefonds 15.000 0 0

onttrekking uit bestemmingsfonds addessium*** 0 0 0

onttrekking uit bestemmingsfonds groot onderhoud*** 0 0 0

onttrekking blind varen op je gevoel*** 7.000 0 0

onttrekking fonds leer/werkplekken*** 4.495 4.495 0

Totaal baten 1.105.995 1.079.695 1.089.465

LASTEN

personeel accommodaties 422.952 421.628 424.294

personeel algemeen 220.048 206.881 202.171

personeel werkplaats 22.630 17.867 16.816

huisvestingkosten 15.450 16.900 13.022

algemene kosten 86.500 96.000 99.406

deelnemerswerving en communicatie algemeen 36.000 37.800 23.521

vrijwilligerswerving en -behoud 16.500 14.500 14.667

financieringswerving en behoud 11.000 12.000 9.601

activiteiten en beheer beatrix 51.500 52.000 46.989

activiteiten en beheer Lutgerdina 82.500 82.900 81.562

activiteiten en beheer Robinson Crusoe 62.500 67.777 68.310

werkplaats 3.500 3.485 4.483

groot onderhoud (op project basis) 40.000 39.000 27.460

afschrijvingen 19.000 0 12.116

reservering egalisatiefonds*** 0 0 16.025

reservering bestemmingsfonds adessium*** 0 0 30.000

reservering blind varen op je gevoel*** 0 0 0

reservering bestemmingsfonds onderhoud*** 0 0 -25.543

Totaal lasten 1.090.080 1.068.738 1.064.900

Saldo van baten en lasten 15.915 10.957 24.565

begroting 

.  


