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1. Het project: De droom van Robin 

 

Robin: 

“Ik wilde mijn vrienden mijn achtersteven laten zien, laten zien dat ik de kapitein van het schip 

ben”.  

Zo wordt de boot een metafoor voor het leven zelf. 

 

“Watersport is mijn leven. Je moet bij het zeilen telkens met alle elementen vechten, met hulp van 

SailWise weet ik de juiste balans te vinden. Zeilen is een prachtig medium om jezelf te ontdekken.” 

 

Robin’s droom is om het roer in eigen hand te nemen en kapitein te worden op zijn eigen schip, 

zowel letterlijk als figuurlijk. Hij wil zijn mogelijkheden maximaal benutten, ondanks zijn handicap. 

Dus op zijn eigen wijze, net als iedere Nederlander, genieten van zijn favoriete vrijetijdsbesteding. 

De ene keer door een dagje te zeilen met vrienden, de andere keer met een zeilkamp in een groep. 

Maar ook een weekje genieten in de beslotenheid van zijn eigen familie is een belangrijke wens van 

Robin. 

De droom van Robin is ook onze droom! En met ons dromen veel mensen met een beperking ervan 

om letterlijk en figuurlijk aan het eigen roer te staan. Met de realisatie van ‘it Sailhûs’ wil Stichting ’t 

Packhuys Zorgbeheer in samenwerking met SailWise Robin’s droom laten uitkomen: een 

multifunctioneel watersportcentrum voor mensen met een handicap. Een watersportcentrum met 

toegankelijk vaarmateriaal en met verschillende soorten verblijfsmogelijkheden, van 

groepsaccommodatie tot zorgappartement, aansluitend bij de verschillende behoeften. Enorm 

belangrijk is de begeleiding. Deze kan op maat verzorgd worden, zowel op het gebied van 

zeilinstructie als op het gebied van zorg. Dat kan variëren van eventueel benodigde ADL-hulp tot 

aan een boodschappenservice. 

 

Dit concept, waarbij mensen op eigen kracht de wind in de zeilen kunnen voelen, is uniek voor 

zowel Nederland als daarbuiten. Juist omdat men een keuze heeft. Participatie kan namelijk zowel 

individueel als in een groep en zelfs met familie of vrienden. 
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2. It Sailhûs, dat willen we realiseren… 

 

Met ‘it Sailhûs’ willen wij een accommodatie realiseren waar mensen graag verblijven en 

waar ze ook graag naar terugkeren. Een ideale basis voor een actieve en sportieve dag of 

week op het water, die er van buitenaf normaal uitziet maar in de kern heel bijzonder is! 

 

Een accommodatie die volledig toegankelijk is en ‘state of the art’ als het gaat om specifieke 

aanpassingen, bijvoorbeeld op het gebied van inrichting, bedden en sanitair. Een 

accommodatie die modern en sfeervol is, maar tegelijkertijd duurzaamheid hoog in het 

vaandel heeft voor wat betreft materialen en energieverbruik. 

Maar naast de realisatie van de accommodatie is het minstens zo belangrijk om goed te 

voorzien in de randvoorwaarden voor het watersporten voor deze doelgroep.  

Met behulp van de inzet van vrijwilligers en professionals zal de benodigde begeleiding, adl-

hulp en zorg in samenwerking met of door SailWise ingevuld worden. Daarbij is het altijd 

mogelijk om extra zorg te krijgen m.n. op het gebied  van verpleegkundige hulp. 

 

Het project voorziet in aangepaste vaarmaterialen zodat iedereen zo zelfstandig mogelijk de 

watersport kan ontdekken en beoefenen. Roll-on/roll-off zeilboten, trimarans en/of martin 

16’s. Een uitgebreid scala aan materiaal, waarmee zowel de beginnende watersporter als de 

meer ervaren deelnemer z’n grenzen kan verleggen. Alles onder het motto: “normaal wat 

normaal kan, speciaal wat speciaal moet”. In de praktijk betekent dit dat, waar nodig de 

boten worden voorzien van een dubbel besturingssysteem, joystickbesturing, lieren of een 

aangepast tuigage. Het belangrijkste uitgangspunt is daarbij, dat de deelnemers op een 

veilige, stabiele manier zo zelfstandig mogelijk kunnen watersporten. Aangepast aan ieders 

individuele mogelijkheden. 

 

De accommodatie van ‘it Sailhûs’ zal ook thuishaven worden van de ‘Beatrix’. De Beatrix is 

een speciaal voor mensen met een  handicap ontworpen catamaran die mede dankzij de 

inspanningen van de Sponsor Bingo Loterij, in 2005 is gebouwd en aangeboden in het kader 

van het 25-jarig regeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin. SailWise verzorgt al sinds 

2006 onvergetelijke en uitdagende zeilvakanties en activiteiten met De Beatrix voor mensen 

met een handicap, en dan met name voor groepen. 
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3. Voorgeschiedenis  

 

SailWise heeft samen met Fonds Gehandicaptensport dit ambitieuze project in Elahuizen 

geïnitieerd. Na een grondig vooronderzoek waarin de behoefte van de doelgroep naar een 

dergelijke watersportfaciliteit, de investeringskosten en de exploitatiemogelijkheden zijn 

onderzocht, is in november 2009 besloten tot de verwerving van ’t Packhuys in Elahuizen. 

Dankzij een grote gift en een garantiestelling vanuit een legaat kon ’t Packhuys aangeschaft 

worden. De verwerving en ontwikkeling van ’t Packhuys tot het multifunctionele aangepaste 

watersportcentrum It Sailhûs is echter van een dusdanige omvang dat de directie en de 

Raad van Toezicht van SailWise er bewust voor hebben gekozen om dit project onder te 

brengen in een separate beheerstichting, stichting ‘t Packhuys Zorgbeheer.  

Het zou immers niet zo mogen zijn dat bij eventuele calamiteiten bijvoorbeeld tijdens de 

bouw, de reeds bestaande activiteiten van SailWise voor deze toch al kwetsbare doelgroep 

gevaar zouden lopen. 

Stichting ‘t Packhuys Zorgbeheer is eigenaar van het pand en is verantwoordelijk voor de 

verbouwing en het beheer. 

SailWise is ‘de initiator en trekker’ van dit project en zal alle inspanningen verrichten om dit 

project te realiseren. De exploitatie van het pand zal na realisatie in nauwe samenwerking 

met of door SailWise worden vormgegeven. Waarbij dezelfde non-profit exploitatie tbv van 

deze doelgroep wordt gehanteerd als voor de overige activiteiten van SailWise. 

Tot de realisatie van It Sailhûs huurt SailWise het complex van Stichting ’t Packhuys 

Zorgbeheer en gebruikt zij het als thuisbasis voor haar activiteiten met de Beatrix. 
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4. Missie, Visie en doelstelling 

 

Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer is een stichting die in het leven geroepen is vanuit de met 

SailWise gedeelde missie en visie: 

 

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. 

 

Doelstelling: 

Het verkrijgen, het beheren, het exploiteren en het verhuren van onroerende zaken en 

roerende zaken aan rechtspersonen die het (doen) beoefenen en bevorderen van 

gehandicaptensport als voornaamste doelstelling hebben en het (doen) verlenen van zorg in 

de breedste zin van het woord tbv gehandicapten opdat deze sporten kunnen oefenen, 

alsmede het verrichten van al het geen het vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. 

  

Doelstelling in het kader van de periode van het beleidsplan: 

Voor deze beleidsperiode concentreert Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer zich vooraleerst op 

de ontwikkeling van een aangepast  multifunctioneel watersportcentrum voor mensen met 

een handicap in Friesland en ism SailWise op de exploitatie van deze accommodatie inclusief 

alle voor de doelgroep benodigde begeleiding, adl-hulp en zorg.  

Dit alles vanuit 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, want de wind maakt geen onderscheid. 

Met dit project Stichting Packhuys Zorgbeheer in samenwerking met  SailWise: 

 

 de watersportmogelijkheden en actieve vakanties op het water  voor mensen met een  

handicap vergroten  

 meer mensen met een handicap laten genieten van de meerwaarde van watersport 

 juist voor mensen met een beperking invulling geven aan: Friesland, de zeilschool van 

Europa  

 het watersport(vakantie)aanbod voor mensen met een  handicap conform de behoefte 

ombuigen van groep en aanbod gestuurd naar individueel en vraag gestuurd 

 voorzien in een goed geoutilleerde watersportaccommodatie voor mensen met een 

handicap met diverse verblijfsmogelijkheden, met een nationale en internationale 

uitstraling.  
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Uitgangspunt 

Het uitgangspunt van Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer is dat sporten (en in het licht van dit 

project, watersport) voor mensen met een handicap toegankelijk hoort te zijn. Niet alleen 

fysiek (toegankelijke accommodatie en de benodigde zorg binnen handbereik), maar ook 

financieel.  

 

En in het licht van dit project vertaald betekent dat de werkelijke kosten voor de verwerving, 

ontwikkeling en realisatie en daarna de exploitatie niet kunnen en mogen worden 

doorberekend aan de gebruikers. Dit wordt op 2 manieren bewerkstelligd: 

 

1) Het project dient voor minimaal 90% gefinancierd wordt door donaties, giften en 

sponsoren, zodat er geen/weinig kapitaallasten op de toekomstige exploitatie zullen gaan 

drukken. 

 

2) Tijdens de exploitatie zal de eigen bijdrage van de deelnemers beperkt moeten blijven 

tot hoogstens een bijdrage die mensen zonder handicap ook moeten betalen voor een 

vergelijkbare activiteit. De meerkosten (bijvoorbeeld de kosten voor begeleiding, adl-hulp 

en zorg, maar ook de extra jaarlijkse kosten voor onderhoud en keuring van de 

aanpassingen) zullen extern gefinancierd dienen te worden middels sponsoring, 

fondsenwerving, donaties e.d. 

 

Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer is een stichting zonder winstoogmerk en heeft per 2 

december 2009 de ANBI status toegekend gekregen. 
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5. Activiteiten en resultaten 2012 

 

Gebruik van de accommodatie 

Na de aanschaf van ’t Packhuys is in 2010 is dankzij bijdragen van fondsen, een deel van het 

complex, namelijk het zogenaamde Commandeurshuis toegankelijk gemaakt voor de 

doelgroep en tijdelijk verhuurd aan SailWise en in gebruik genomen als 

verblijfsaccommodatie voor de activiteiten van de Beatrix. SailWise heeft hiermee de 

negatieve spiraal van de boekingen van de Beatrix kunnen doorbreken. 

In 2012 is de accommodatie het hele jaar verhuurd geweest aan SailWise. 

Zestien groepen hebben op deze manier van een actieve en toegankelijke 

watersportvakantie kunnen genieten. Een stijging van 10% ten opzichte van 2011 

Daarnaast heeft SailWise in 12 zogenaamde individuele weken 64 mensen met een handicap 

met hulp van 58 vrijwilligers een actieve watersportvakantie kunnen bieden. 

De reacties van de gasten zijn positief en de accommodatie voorziet gezien de stijgende 

aantallen duidelijk in een behoefte. 

 

Fondsenwerving voor de realisatie van It Sailhûs  

De fondsenwerving voor de realisatie van It Sailhûs gebeurt in nauwe samenwerking met het 

Fonds Gehandicaptensport.  

In 2012 heeft Stichting Woudsend een bijdrage van € 30.000 toegezegd. Daarnaast was It 

Sailhûs het goede doel tijdens het gala van de Friesland Zorgverzekeraar. Tijdens het gala 

mocht dhr. Boor van Fonds Gehandicaptensport een cheque t.w.v. € 100.000,- ontvangen 

ten behoeve van het project. 

Door het tegenzittende economische klimaat zijn de resultaten qua fondsenwerving in 2012 

echter achtergebleven bij de begroting.  Wel zijn in 2012 een aantal toezeggingen 

geformaliseerd, maar de begroting is dus niet gehaald. In overleg met de accountant is 

besloten om een aantal toezeggingen nog niet te activeren in 

de jaarrekening. 

Omdat een volledige financiering van het project middels 

fondsen en giften voorwaarde is voor de start van de 

uitvoering is besloten de streefdatum voor de start van het 

project uit te stellen tot juni 2013. 

Vanwege dit uitstel is de voor de in 2011 toegekende 

provinciale subsidie uitstel aangevraagd en gekregen tot juni 

2013. 
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Ontwikkeling van de plannen tot realisatie van It Sailhûs  

In 2012 is het voorlopige ontwerp verder door Maas Architecten ontwikkeld tot een definitief 

ontwerp. Met name de (brand) veiligheid gezien het toekomstige gebruik was hierbij een 

belangrijk aandachtspunt. In nauw overleg met de brandweer is daarbij tot een goed 

resultaat gekomen, o.a. door het opnemen van een sprinklerinstallatie. 

Een extern bureau heeft het definitieve ontwerp qua kosten doorgerekend. Het definitieve 

ontwerp voldeed aan het taakstellende budget. 

In het voorjaar 2012 is al een voorlopig welstandsadvies aangevraagd en de gemeentelijke 

commissie heeft positief geadviseerd en haar lof uitgesproken over het ontwerp. 

In het voorjaar 2012 is tevens een informatieavond georganiseerd om de bewoners uit de 

directe omgeving nader te informeren over de plannen. De avond was goed bezocht en over 

het algemeen was men positief tot zeer positief over de plannen. Wel maakten de directe 

buren een aantal opmerkingen op detailniveau die hebben geleid tot nader overleg met de 

buren over deze details, zodat een en ander geïntegreerd kon worden in het ontwerp. 

 

In de gecombineerde vergadering van de Raad van Toezicht (RvT) en de Commissie van 

Toezicht (CvT) in december is besloten om de bouwvergunning al aan te vragen en ook de 

aanbesteding in gang te zetten, zodat er inzichtelijk zou kunnen worden gemaakt of dit 

gezien de situatie in de markt nog mogelijk een besparing zou kunnen opleveren. Onder 

opschortende/ontbindende voorwaarde van volledige financiering en vergunningverlening 

zijn 5 aannemers uitgenodigd voor het doen van een offerte.  

Daarnaast is een onderzoek opgestart naar mogelijke alternatieve scenario’s. 

  



 Jaarverslag Stichting ‘t Packhuys 2012   |  10 

 

 

6. Vooruitblik 2013 

 

Ontvlechting 

Per 1 januari 2013 zullen Stichting Packhuys Zorgbeheer en SailWise worden ontvlochten van 

de koepel Gehandicaptensport Nederland. Qua bestuur en RvT zal Stichting ’t Packhuys 

Zorgbeheer verbonden blijven aan SailWise in die zin dat de directie en RvT van SailWise 

diezelfde functie gaat vervullen binnen Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer. 

Het huidige management van SailWise zal per 1 januari worden aangesteld als directie. Voor 

de RvT is een aantal geschikte kandidaten bereid gevonden zitting te nemen. Zij treden toe 

zodra de jaarrekening 2012 is vastgesteld. 

 

Bouw 

In het voorjaar van 2013 zal duidelijk worden of de aanbesteding een besparing zal 

opleveren t.o.v. de kostencalculatie. Tevens zal conform het RvT besluit onderzocht worden 

in hoeverre binnen het ontwerp besparingen mogelijk zijn, dan wel wat de mogelijkheden 

zijn om het project in fases uit te voeren (opbouwplan) en wat voor financiële consequenties 

dit heeft. 

Ook zal in het voorjaar 2013 duidelijk worden of de vergunningverlening definitief is of dat er 

mogelijk nog uitstel dreigt door bezwaarprocedures. 

Indien de financiering in het voorjaar rond is, zal medio 2013 de symbolische eerste steen 

gelegd worden. 

 

Financiering 

Ook zal in het voorjaar van 2013 duidelijkheid moeten komen over bereidheid van een aantal 

potentiele financiers om een substantieel bedrag aan het project toe te kennen. Fonds 

Gehandicaptensport heeft op dit vlak een geïntensiveerde inspanning toegezegd. 

Conform het RvT besluit van december 2012 zal het contact met de huidige financiers 

aangehaald worden om ze goed mee te nemen en voor te bereiden op de besluitvorming in 

2013. 

 

Besluitvorming 

Conform het besluit van de RvT van december 2012, zal uiterlijk in de mei vergadering van 

de nieuwe Raad van Toezicht een besluit genomen worden over de nagestreefde start van 

de realisatie in juni 2013. Afhankelijk van de stand van financiering moet daarbij een 

alternatief scenario niet worden uitgesloten. 
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7. Organisatie 

 

Overall 
Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer deelt de gemeenschappelijke missie en visie en maakt deel 
uit van de koepel Gehandicaptensport Nederland. 

 
 Kenniscentrum ten dienste van    Sport en bewegen met een  

Stichting Gehandicaptensport Nederland  handicap 

        Facilitaire diensten 
 

 Vereniging Gehandicaptensport Nederland   Sportbond voor mensen met een  

        handicap  
   

 Stichting Special Olympics Nederland   Sportevenementen voor mensen 

        met een verstandelijke handicap 
 

 SailWise (St. Watersport Gehandicapten NL) Watersportactiviteiten voor 

         mensen met een handicap / 
         chronische ziekte 
 

 Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer   Stichting ter ontwikkeling van 
         It Sailhûs  

 

De samenwerkende organisaties kennen een eenheid van bestuur en directie en delen uit 

economische gronden kantoor en een groot aantal facilitaire diensten. De samenwerkende 

organisaties vormen tezamen een zogenaamde fiscale eenheid. 

Kantoor wordt ook gedeeld met Fonds Gehandicaptensport, de fondsenwerver ten behoeve 

van de gehandicaptensport in het algemeen.  

 

Personeel 

Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer heeft geen personeel in dienst en krijgt ook geen 

personeelslasten doorbelast vanuit Stichting Gehandicaptensport Nederland. SailWise stelt 

belangeloos diensten en uren ter beschikking in het kader van het project. 
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Projectorganisatie 

De Raad van Toezicht heeft een speciale Commissie van Toezicht benoemd om het project te 

begeleiden en de voortgang en het budget te bewaken. De CvT bestaat uit:  

 

 dhr. M. Timmer (vanuit de RvT, jurist),  

 dhr H. Ostendorf (projectontwikkelaar woningbouwcoöperatie)  

 dhr. L. Vlug (financieel deskundige)  

 

en adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over de gang van zaken van het project. 

 

De  eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project ligt bij de directie van 

SailWise.  

Het management van SailWise is belast met de dagelijkse projectleiding voor wat betreft de 

bouw en ontwikkeling en rapporteert aan de directie en CvT. 

 

Via Fonds Gehandicaptensport is een fondsenwerver speciaal belast met het project. De 

kosten van deze inzet wordt gefactureerd ten laste van het project. Er vindt regelmatig 

overleg plaats tussen projectleiding, directie en fondsenwerver. 

 

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 tot 1juli 2012 

De heer Nike Boor   financieel directeur tot 1 mei 2012 

De heer Marcel Sturkenboom  interim directeur vanaf 1 februari 2012 

Mevrouw Willemijn Baken  adjunct-directeur vanaf 1 mei 2012 

 

Management (tevens belast met de projectleiding) 

De heer Menne Scherpenzeel manager  

De heer Michiel Meijers  coördinator  

  



 Jaarverslag Stichting ‘t Packhuys 2012   |  13 

 

 

8. Jaarrekening 

 

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

en de Raad van Toezicht de jaarrekening vastgesteld. 

De volledige jaarrekening inclusief de goedkeurende verklaring is op aanvraag verkrijgbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stichting 't Packhuys Zorgbeheer 27 mei 2013

Utrecht

BALANS

Activa 31 december 2012 31 december 2011

€ €

VASTE ACTIVA

Gebouwen 1.355.570 1.324.397

VORDERINGEN

Te ontvangen bedragen 306.197 331.171

Rekening-courant verbonden partijen 0 0

Belastingen BTW 10.367 6.613

316.564 337.784

LIQUIDE MIDDELEN 18.133 89.691

Totaal 1.690.267 1.751.872

Passiva

EIGEN VERMOGEN

Vrij vermogen 2.175 -19.703

Bestemmingsreserve 1.355.579 1.324.407

Bestemmingsfondsen 318.217 389.298

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 4.377 11.286

Rekening-courant verbonden partijen 7.489 43.255

Overige posten 2.430 3.329

14.296 57.870

Totaal 1.690.267 1.751.872
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De mutaties in de bestemmingsreserve en de bestemmingsfondsen  zijn als volgt tot stand gekomen: 
  *1) Bestemmingsreserve: De toevoegingen  betreffen de in het boekjaar bestede en ontvangen doelbestemde giften.  

Deze zijn geactiveerd bij de gebouwen.  De onttrekkingen betreffen afschrijvingen van de in het 
verleden geactiveerde activa. 

  

          *2) Bestemmingsfondsen: De toevoegingen betreffen de in het boekjaar ontvangen maar nog niet bestede  
 doelbestemde giften. De onttrekkingen betreffen de in het boekjaar bestede of verantwoorde 

doelgiften die in het verleden zijn toegevoegd aan de bestemmingsfondsen. 
  

       

Stichting 't Packhuys Zorgbeheer 27 mei 2013

Utrecht

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Resultaat Resultaat

2012 2012 2011

€ € €

Baten

Huur pand Elahuizen 12.000 12.000 12.000

Bijdragen voor 't Packhuys 1.423.000 55.000 480.638

Waterschade 0 0 27.107

Overige baten 15 506 472

Totaal baten 1.435.015 67.506 520.217

Lasten

Kosten fondsenwervingsplan 70.750 35.545 64.897

Afschrijving pand 106.000 38.502 32.393

Algemene kosten 10.000 7.080 9.911

Uitkeringen 0 0 35.000

Verzekeringen en overige 5.000 4.410 1.368

Totaal lasten 191.750 85.537 143.569

Saldo van baten en lasten 1.243.265 -18.031 376.648

Bestemming saldo baten en lasten

Vrij vermogen 21.878 -6.701

Bestemmingsreserve *1 31.172 28.708

Bestemmingsfondsen *2 -71.081 354.641

-18.031 376.648

De mutaties in de bestemmingsreserve en de bestemmingsfondsen  zijn als volgt tot stand gekomen:

*1) Bestemmingsreserve: De toevoegingen  betreffen de in het boekjaar bestede en ontvangen doelbestemde giften. 

Deze zijn geactiveerd bij de gebouwen.  De onttrekkingen betreffen afschrijvingen van de in het verleden

geactiveerde activa.

*2) Bestemmingsfondsen: De toevoegingen betreffen de in het boekjaar ontvangen maar nog niet bestede 

doelbestemde giften. De onttrekkingen betreffen de in het boekjaar bestede of verantwoorde doelgiften 

die in het verledenzijn toegevoegd aan de bestemmingsfondsen.
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