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Uitdagend en actief op het water,
ongeacht je beperking!
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SAILWISE
Uitdagend en actief op het water, ongeacht je beperking!
SailWise staat voor onbeperkt genieten
Iedereen moet weten dat hij of zij kan watersporten, ongeacht zijn of haar beperking. Dat is
de ambitie van SailWise. Wij willen mensen niet alleen bekend maken met de meerwaarde
van actieve watersport, maar mensen dat ook daadwerkelijk laten ervaren.
Vanuit onze vier volledig aangepaste en rolstoeltoegankelijke accommodaties kan iedereen
genieten van een onvergetelijke ervaring op het water. Met de juiste aanpassingen is het
voor iedereen mogelijk om te (leren) watersporten.
SailWise maakt het verschil
2016 was in vele opzichten een goed jaar. Wij hebben weer een groot aantal gasten
ontvangen die meerdere dagen hebben genoten van de meerwaarde van actieve watersport.
Niet alleen uit de spontane reacties maar ook uit de jaarlijks enquête blijkt hoezeer onze
deelnemers het aanbod waarderen. SailWise maakt voor velen echt het verschil. Grenzen
verleggen, jezelf ontwikkelen en eigen regie zijn hierbij de sleutelwoorden.
Gelijkwaardigheid hoog in het vaandel
En ook dit jaar was de inzet van vrijwilligers weer fantastisch. Mede dankzij hen kunnen we
het aanbod betaalbaar houden en blijft watersport voor mensen met een beperking
toegankelijk. Gelijkwaardigheid staat daarbij hoog in het vaandel. Iedereen – zowel
vrijwilligers als deelnemers - zet zich voor 100% in naar eigen vermogen en competenties.
Respect voor elkaar, denken in mogelijkheden, samen de elementen trotseren en plezier
maken is het motto.
Het onmogelijke mogelijk maken
Onze deelnemers betalen een ‘normale’ eigen bijdrage. Het aanbieden van watersport voor
mensen met een beperking zorgt voor veel meerkosten. SailWise wil de meerkosten niet aan
deelnemers doorberekenen, omdat wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om
onbeperkt te genieten op het water. Dankzij de bijdragen van een groot aantal partijen kan
SailWise het onmogelijke mogelijk maken en kunnen deelnemers hun grenzen verleggen.
Dat draagt bij aan hun welzijn en hun fysieke en mentale onafhankelijkheid.
Opening It Sailhûs
Op 19 mei 2016 is, in het bijzijn van partners, medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en
omwonenden, It Sailhûs feestelijk geopend. Met deze prachtige nieuwe multifunctionele
watersportaccommodatie in Elahuizen slaat SailWise een nieuwe weg in. De accommodatie is
niet alleen geschikt als walaccommodatie voor deelnemers van reizen met de Beatrix, maar
beschikt ook over appartementen met aangepast vaarmateriaal. Daarmee kan in de
beslotenheid van familie of vrienden worden genoten van actieve en uitdagende watersport.
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Wij danken alle medewerkers, vrijwilligers en maatschappelijk partners voor hun grote inzet
en bijdragen in het afgelopen jaar en kijken met hen vooruit naar een (water)sportief 2017!
Enkhuizen, april 2017
Erica Bakkum, voorzitter Raad van Toezicht
Menne Scherpenzeel, directeur
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Doelstelling en filosofie
SailWise is de merk- en werknaam van de Stichting Watersport Gehandicapten Nederland
(opgericht in 1974).
SailWise heeft als doelstelling:
- het bevorderen van het maatschappelijk welzijn, de fysieke en mentale
onafhankelijkheid, het voorkomen van sociaal isolement en de integratie van mensen
met een handicap middels (het aanbieden van) faciliteiten op het gebied van
watersport; en
- het bevorderen van deelname van mensen met een handicap aan
watersportactiviteiten.
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 en het welzijn bevorderen. 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 een 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’).
Vanuit deze filosofie, visie en missie tracht SailWise haar
doelstelling te bereiken. SailWise is een organisatie zonder
winstoogmerk en heeft de ANBI-status.
• ‘SailWise
biedt mij de
mogelijkheid
om onbezorgd
te kunnen
Alleen
dankzij voldoende
financiële
steun van
sponsors, fondsen
en genieten
donateursvan
is het voor
watersport.
het vertrouwen dat
vrijwilligers
uitstralen
de doelstelling
SailWise
mogelijk Dit
om komt
haar door
watersportactiviteiten
en de
-vakanties
conform
haar en
ideële
van een
tegenaanwezigheid
gunstige tarieven
aan ervaren
te biedenverpleegkundige’
en haar bedrijfsvoering gezond te houden.
• ‘SailWise laat de deelnemers in hun waarde. Dit vind ik heel belangrijk.’
e keer lijkt het de mooiste en leukste vakantie, door de steeds andere omstandigheden van
het weer, de groep mensen en de steeds weer verrassend goed
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Werkwijze
De Broncode
Wij werken vanuit de zogenaamde krachtgedachten, de kernwaarden van SailWise:
1.
Wij zetten alle zeilen bij om iedereen onbeperkt te laten genieten.
2.
Wij geven ruimte voor eigen inbreng en initiatief.
3.
Wij denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.
4.
Wij scheppen de ideale omstandigheden om grenzen te verleggen.
5.
Wij stimuleren zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
6.
We hebben aandacht en veiligheid hoog in het vaandel.
7.
Wij gaan altijd uit van gelijkwaardigheid, wie je ook bent.
8.
Wij laten iedereen persoonlijk groeien en boven zichzelf uit stijgen.
De belangrijkste weg waarmee SailWise haar doelstelling wil bereiken, is het aanbieden van
uitdagende watersportactiviteiten en -vakanties voor mensen met een beperking.
Deze activiteiten organiseert SailWise vanuit vier volledig aangepaste accommodaties: de
tweemastklipper Lutgerdina, het watersporteiland Robinson Crusoe, de catamaran Beatrix en
It Sailhûs.
Watersporten kan iedereen!
‘Iedereen moet weten dat hij of zij kan watersporten ongeacht zijn of haar beperking’, dat is
de ambitie van SailWise. SailWise is met meer dan 40 jaar ervaring de enige aanbieder op
het terrein van meerdaagse uitdagende watersport 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, persoonlijke
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 met aandacht voor ieders wensen en mogelijkheden.
Gelijkwaardigheid en respect
Gelijkwaardigheid en respect en ieder mens benaderen zoals je dat zelf ook wilt, is van
essentieel belang en schept de basis waarin iedereen zijn handicap kan vergeten, iedereen
leert denken in mogelijkheden en de traditionele verschillen en vooroordelen wegvallen.
Bij SailWise ben je niet één van de deelnemers of één van de vrijwilligers; bij SailWise ben je
één van de gasten. Wij maken in die zin geen onderscheid tussen deelnemer en vrijwilliger.
Afgezien van de specifieke ADL-hulp en verzorgingstaken kun je eigenlijk zeggen dat
iedereen alles doet. Iedereen zet zich voor 100% in naar eigen vermogen en competenties.
Dat geldt ook voor het zeilen en het watersportprogramma: onze professionele bemanning
stelt de veilige randvoorwaarden vast en faciliteert het denken in mogelijkheden, maar
daarbinnen wordt het programma samen gemaakt en stimuleert men elkaar om dingen uit te
proberen.
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Veiligheid en kwaliteit
Veiligheid en kwaliteit staan bij SailWise hoog in het vaandel. We nemen daarom
verschillende voorzorgsmaatregelen om de veiligheid op onze accommodaties zo goed
mogelijk te garanderen. Dankzij onze ervaren bemanning en deskundige vrijwilligers voldoet
SailWise aan alle randvoorwaarden om onze gasten op een veilige en verantwoorde manier
te kunnen laten watersporten.
Watersport als middel
Ons doel is in de eerste plaats om mensen kennis te laten maken met de meerwaarde van
watersport en hen in een ontspannen sfeer te laten genieten van een ultiem gevoel van
vrijheid en onvermoede mogelijkheden. We gaan daarbij uit van mogelijkheden van een
ieder en niet van beperkingen! Met vernuftige aanpassingen bieden we voor iedereen de
mogelijkheid om te genieten van de meerwaarde van het actief zijn op het water en indien
gewenst ook om zich verder te bekwamen in de diverse takken van watersport.
Een watersportactiviteit of -vakantie bij SailWise is dan ook veel 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 in het kader van revalidatie en
ontwikkeling inzetten.
Door de activiteiten overwegend meerdaags aan te bieden,
wordt niet alleen het ‘rendement’ vergroot, maar is er ook
ruimte voor het ‘sociale’. Door de ongedwongen sfeer en het
samen actief bezig zijn met grenzen ontdekken en verleggen,
ontstaan nieuwe en langdurige (inclusieve) contacten en
vriendschappen en vergroot men zijn netwerk. De sociale
media spelen bij het in stand houden en uitbreiden van dit
netwerk na de SailWise-activiteit een grote rol.
Vrijwilligers: 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 vooraf en verplichte instructiedagen goed voorbereid op
hun taak. Zij zetten zich allemaal volledig en enthousiast in voor een onvergetelijke en
waardevolle watersportactiviteit.
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Watersporten moet iedereen kunnen!
Uniek

SailWise is de enige aanbieder van meerdaagse actieve watersportmogelijkheden voor
mensen met een handicap in Nederland. Met haar aanbod maakt en houdt SailWise
watersport toegankelijk voor mensen met een handicap die als gevolg van de benodigde
zorg, aanpassingen en/of begeleiding – geen mogelijkheden hebben om deel te nemen aan
vergelijkbare activiteiten in het ‘reguliere’ circuit.

Voor iedereen ongeacht de mate van beperking

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 mobiliteitsprobleem. Van jong tot oud, ongeacht de
mate van beperking of de mate van verzorging/begeleiding die iemand nodig heeft.
Niet alleen fysiek toegankelijk, maar ook financieel
Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een handicap minder financiële middelen tot hun
beschikking hebben dan mensen zonder een handicap. Gezien de meerwaarde is belangrijk
dat de watersportactiviteiten bereikbaar blijven voor mensen met een beperking. 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 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 2016
De resultaten over het afgelopen jaar worden achtereenvolgens toegelicht vanuit het
oogpunt van de deelnemers, de vrijwilligers, de accommodaties, de financiering van de
ideële doelstelling en communicatie. Daarnaast wordt separaat een aantal speerpunten en
projecten nader toegelicht.

De deelnemers

SailWise heeft als doelstelling om zoveel mogelijk mensen met een beperking in de
gelegenheid te stellen om actief te kunnen watersporten en daarmee ook te laten genieten
van de meerwaarde van actieve watersport. Daartoe wil zij ook in kwalitatief opzicht de
beste watersportmogelijkheden voor mensen met een beperking aanbieden op unieke en
volledig toegankelijke locaties aan het water.
Het aanbod van SailWise voorziet duidelijk in een behoefte. Met de inzet van ruim 2616
‘vrijwilligers-mensdagen’ werden in 2016 in totaal rond de 5563 'watersportmensdagen'
ingevuld.

Individuele deelnemers

Voornamelijk in het hoogseizoen, maar ook in de vakanties in voor- en naseizoen,
organiseert SailWise watersportweken waarvoor mensen met een handicap zich individueel
kunnen inschrijven. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk gelijkgestemden met elkaar
actief en zo zelfstandig mogelijk te laten watersporten.
In 2016 hebben we 496 gasten met een beperking (2015=471) mogen ontvangen op onze
accommodaties via individuele inschrijvingen. In totaal werden op deze wijze 2.844 (tegen
2.758 in 2015) watersportmensdagen voor deze ‘individuele’ doelgroep verzorgd. De
gemiddelde verblijfsduur bedroeg bijna 5,7 dagen (in 2015 6 dagen). De kortere
verblijfsduur laat zich enerzijds verklaren door een groter aantal 1-daagse activiteiten en
anderzijds is er een lichte trend naar kortere verblijfsperiodes.
Het terugkompercentage ligt hoog (boven de 70%) 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 van haar gasten was
in 2016 wederom een ruime 8,5.
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 individuele inschrijvingen, worden de accommodaties
met een actief watersportprogramma en professionele begeleiding aangeboden aan groepen.
Veel instellingen, mytylscholen en groepen uit het speciaal onderwijs, maar ook
revalidatiecentra maken vanwege de meerwaarde voor hun cliënten gebruik van onze
faciliteiten. In 2016 kwamen 60 groepen (2 groepen minder dan in 2015) op de
accommodaties van SailWise watersporten. In totaal hebben via onze groepsactiviteiten 831
(2015 = 787) gasten met een beperking gezamenlijk meer dan 2.720 (2015 = 2.761)
mensdagen kunnen genieten van de meerwaarde van het aanbod van SailWise. Ook bij
groepen ligt het terugkompercentage hoog, rond de 75%.

Jaarverslag SailWise 2016 | 10
Ondanks dat SailWise de prijzen betaalbaar probeert te houden en maar 50% van de
werkelijke kosten doorrekent (de overige kosten – de zogenaamde meerkosten – worden
gefinancierd middels fondsenwerving), blijkt dat voor groepen de prijs toch nog meestal het
struikelblok is. Bij onze klanten staat de financiering van dit soort activiteiten vanuit de
organisaties vaak onder druk, waardoor een aantal groepen om financiële redenen soms een
jaar overslaat of afhaakt.

It Sailhûs

Sinds de feestelijke opening op 19 mei is It Sailhûs niet alleen in gebruik als uitvalsbasis en
thuisbasis voor de Beatrix, maar biedt SailWise ook gezinnen de gelegenheid om in de
beslotenheid van het gezin te genieten van een actieve vakantie aan en op het water. De
eerste zomer is qua bezetting in lijn met de begroting verlopen. Maar veel belangrijker is dat
de reacties van de gasten op het verblijf in It Sailhus bijzonder positief waren.

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 watersportinstructie en op de Beatrix wordt er
iedere week ook een vrijwillige maat ingezet.
In 2016 waren er in totaal 284 (263 in 2015) vrijwilligers gemiddeld meer dan 9 dagen en
nachten actief (2.615 vrijwilligersmensdagen tegen 2.631 in 2015). En waar de gemiddelde
leeftijd afgelopen jaren elk jaar steeg, is in 2016 de gemiddelde leeftijd gedaald tot het
niveau van voor 2012.
Belangrijk is dat de vrijwilligers goed voorbereid aan hun taak beginnen. Hiertoe zijn voor de
nieuwe vrijwilligers 6 introductiedagen en –weekenden georganiseerd. Daarnaast worden
vrijwilligers de mogelijkheid geboden om hun zeil- en schipperskwaliteiten (met name gericht
op de doelgroep) verder te ontwikkelen tijdens speciale zeilopleidingsweekenden. De maten
op de Beatrix krijgen daarnaast ook nog een uitgebreide BHV-opleiding in het
opleidingsweekend voor maten.
De hoofdmoot van de vrijwilligersinzet ligt in het
vaarseizoen bij het begeleiden van de
watersportactiviteiten en –vakanties, inclusief de
benodigde (medische) zorg en ADL-assistentie. Daarnaast
is ook een groot aantal vrijwilligers actief voor het
onderhoud van de accommodaties, promotie en werving.
De veiligheid en bejegening van onze gasten heeft voor
ons de allerhoogste prioriteit. Dat geldt niet alleen op
het water, maar ook in de sociale omgang. Daar
hechten wij grote waarde aan. Om die reden vragen
wij van iedere vrijwilliger de zogenaamde Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG). Het opvragen van een VOG
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past bovendien in het beleid van de NOV; Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk,
waarvan SailWise lid is en sinds 2014 de kwaliteitsonderscheiding: “Vrijwillige Inzet: GOED
GEREGELD” in bezit heeft. De NOV werkt aan de verdere professionalisering van het
vrijwilligerswerk in Nederland. Het opvragen van een VOG maakt hier onderdeel van uit.

Onderhoud

In de wintermaanden zetten vrijwilligers zich ook in om mee te helpen met het noodzakelijke
onderhoud. In 2016 zijn 6 klusweekenden georganiseerd, waar onder begeleiding van de
bemanning door veel vrijwillige handen hard is gewerkt aan het onderhoud om het
vaarmateriaal weer klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Hierbij waren gemiddeld tien
vrijwilligers per weekend betrokken.
Niet alleen de ‘reguliere’ vrijwilligers van SailWise dragen hun steentje bij aan het
onderhoud. In het kader van MVO en NL DOET worden er ook klusdagen voor bedrijven en
overheden georganiseerd.

Promotie

Bij de promotie van de watersportactiviteiten van SailWise zijn niet alleen de ‘traditionele’
vrijwilligers actief. Ook onze deelnemers zetten zich actief in vanuit hun eigen ervaringen te
vertellen over de meerwaarde van watersport. Ruim dertig vrijwilligers en deelnemers
vertegenwoordigden SailWise op diverse beurzen voor de doelgroep.

Vrijwilligersbeleid en waardering

Onder vrijwilligers is in 2016 een schriftelijke enquête gehouden. De vrijwilligers zijn zeer
positief over het introductieprogramma, het contact met het kantoor en de begeleiding
tijdens het vrijwilligerswerk. Het gemiddelde rapportcijfer dat vrijwilligers aan SailWise
geven, is een ruime 8.
De bekendheid met hoe SailWise omgaat met privacygevoelige informatie, hoe vrijwilligers
zijn verzekerd en de klachtenprocedure, verbetert iets, maar blijven aandachtspunten. In de
notitie ‘Vrijwilligers: ons kostbaarste kapitaal’ komen deze thema’s nadrukkelijk aan de orde
en vrijwilligers zijn hierop extra gewezen.
Speciaal voor vrijwilligers werd ook in 2016 viermaal onze vrijwilligersnieuwsbrief, de
Zonnetijding, uitgebracht.
•

•
•

•
•

‘SailWise biedt mij de mogelijkheid om onbezorgd te kunnen genieten van watersport.
Dit komt door het vertrouwen dat de vrijwilligers uitstralen en de aanwezigheid van een
ervaren verpleegkundige’
‘SailWise laat de deelnemers in hun waarde. Dit vind ik heel belangrijk.’
‘Elke keer lijkt het de mooiste en leukste vakantie, door de steeds andere omstandigheden van
het weer, de groep mensen en de steeds weer verrassend goed inspelende enthousiaste groep
vrijwilligers is het voor mij steeds nog een mooiere ervaring.’
‘Wij merken aan onze leerlingen dat ze veel meer kunnen dan ze dachten.’
‘Het is een andere omgeving dan thuis, en dat doet wonderen: zelfvertrouwen, waardigheid en
samenwerken met anderen.’
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De accommodaties

Om te blijven voldoen aan de vraag van haar (potentiële) klanten, moet SailWise continu
investeren. Niet alleen in de kwaliteit van haar product (de watersportactiviteiten en de
veiligheid) of in haar bemanning en vrijwilligers (deskundigheid en klantbenadering), maar
ook in de accommodaties (toegankelijkheid en comfort).
SailWise beschikt over vier 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, met als thuishaven Enkhuizen, kunnen dertien gasten en
zeven vrijwilligers het ultieme avontuur op het IJsselmeer, de Waddenzee en de Friese
meren 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.

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, suppen 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 ruimte aan twintig
watersporters en tien vrijwilligers.

Catamaran Beatrix

De catamaran Beatrix, een geschenk van onze vorige vorstin en ook door haar gedoopt in
2005, beschikt over de modernste technieken. 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 met name de Friese wateren (en soms
ook IJsselmeer en Waddenzee) worden gemaakt.

It Sailhûs

In mei 2016 is It Sailhûs feestelijk in gebruik genomen. Deze splinternieuwe accommodatie
is dankzij haar optimale toegankelijkheid niet alleen een uitstekende thuisbasis voor de
groepsreizen en individuele reizen met de Beatrix, maar biedt met haar aangepaste
zorgappartementen ook gezinnen de gelegenheid om in de beslotenheid van het gezin te
genieten van een actieve vakantie aan en op het water.
Vanaf 2017 wordt de vloot aangepast watersportmateriaal uitgebreid, zodat alle gasten
ongeacht hun beperking op een leuke en veilige manier actief het water op kunnen.

De investeringen in 2016

In 2016 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:
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-

Nieuwe generator voor de Lutgerdina
Doorontwikkeling van boekingssysteem en website
Vernieuwing van de ICT op kantoor
Vernieuwing zwemvesten van Robinson Crusoe
Groot onderhoud aan de Beatrix (schilderen romp en verbeteren staand want)
Aanschaf watersportmateriaal voor It Sailhûs (levering voorjaar 2017)
Vernieuwing bakstagen Lutgerdina
Groot onderhoud aan de patrijspoorten Lutgerdina
Diverse vernieuwingen in haven op Robinson Crusoe
Vernieuwing van de horren op Robinson Crusoe
Vervanging van de zeilen van de Beatrix (levering voorjaar 2016)
Aanschaf van een ‘kuiptent’ voor de Beatrix (levering voorjaar 2016)
Aanschaf van extra joystickbesturing (levering voorjaar 2017)
Vernieuwing diverse zeilen van het vaarmateriaal op Robinson Crusoe
Vervanging van deel zeilpakken van Robinson Crusoe
Nieuwe zitmaaier voor Robinson Crusoe
Dektent pontje Robinson Crusoe
Aanschaf MiniJ – wedstrijdzeilboot - ter vervanging van de 2.4 mR op Robinson
Crusoe

Financiering ideële doelstelling

Mensen met een handicap hebben minder financiële middelen tot hun beschikking dan
mensen zonder een handicap. Daarom is het des te belangrijker dat de activiteiten voor onze
doelgroep bereikbaar blijven. SailWise is een organisatie zonder winstoogmerk en wil
toegankelijke watersport aanbieden, zowel in fysieke als in financiële zin. Alleen met
financiële ondersteuning door derden is het voor SailWise mogelijk om haar activiteiten en
watersportvakanties tegen voor de doelgroep behapbare eigen bijdrage aan te bieden en
haar bedrijfsvoering gezond te houden. De deelnemers betalen een kleine 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 activiteiten van SailWise.
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) 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.
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SailWise bedankt ook haar partners de Nederlandse Staatsloterij en Adessium Foundation.
De Nederlandse Staatsloterij heeft SailWise in 2016 gesteund met een belangrijke bijdrage
en dat krijgt een vervolg in 2017.
Adessium Foundation ondersteunt SailWise voor de periode tot en met 2018 in het kader van
het project ‘op weg naar een toekomstig bestendig SailWise’. Met deze bijdrage maakt
SailWise een professionaliseringsslag op diverse vlakken.

Evenementen

Verheugend is het om te zien dat diverse bedrijven, serviceclubs en verenigingen ook in
2016 weer spontaan acties hebben georganiseerd ten behoeve van de gehandicapte
watersporter en vaak ook een structureel karakter krijgen. Waterland Yachtcharter (de
SailWise-cup), het Roland Holst College in Hilversum, Badeendrace in Maarsen (Lions
Maarssen) en vele anderen leverden daarmee een belangrijke bijdrage om de watersport
voor mensen met een beperking in 2016 betaalbaar te houden en de investeringen in het
behoud en verbeteren van de kwaliteit van watersport voor gehandicapten mogelijk te
maken.

Bedrijven en 1% Fair share

M-line (matrassen) en Delta Lloyd (financiële ondersteuning in het kader van breedtesport)
ondersteunen SailWise in het kader van de 1% Fair Share regeling van Fonds
Gehandicaptensport. De supermarktketen Poiesz geeft SailWise de mogelijkheid om
boodschappen te doen voor haar gasten en vrijwilligers.

SailW ise bedankt bij deze graag nogm aals alle organisaties, stichtingen, fondsen,
bedrijven en m ensen die haar ondersteunen en m ede m ogelijk m aken dat
m ensen m et een handicap kunnen genieten van een uitdagende
w atersportactiviteit:
Fonds Gehandicaptensport, de Nederlandse Staatsloterij, NSGK, Adessium Foundation,
Teamco Foundation, VSB fonds, Provincie Friesland, Waterland Yachtcharter, Delta Lloyd,
M-line, Poiesz supermarkten, Xtandit, de Scheepvaartkrant, Phelps Stichting voor spastici,
Stichting Beatrixoord Noord Nederland, Bank Nederlandse Gemeenten, Rotary Groot
Bilthoven, Stichting Zorgtoerisme, Stichting SFO, Coöperatiefonds Rabobank Gooi- en
Vechtstreek, Lionsclub Maarssen, Stichting Mevrouw Hooykaas-La Lau fonds, Stichting
Aelwyn Florisz, Maatschappij tot het nut van het Algemeen, RDO Balije van Utrecht,
Coovels-Smits stichting, familie Gelderblom, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Stichting
Elise Mathilde Fonds, van Cappellen Stichting, Business Connected, Stichting Het Leyefonds,
Stichting Herbert Duintjer Fonds, Stichting Gereformeerd Frans van Udenhuis, Lakeland
foundation, Stichting Mr. A. Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Steunfonds CSA, P.W.
Janssen’s Friesche Stichting, Stichting ’t Roode- of Burgerweeshuis, Stichting Algemeen
Welzijnsfonds, ASBN, fam ten Hoeve, Stichting A.L.H.J. Van Ravesteyn Fonds, Stichting Edith
Jacoba, Stichting Goede Doelen W&H, Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting, Joop
Rengersfonds, Snickers de Bruijn Stichting, Stichting Steun Welzijnszorg, MeindersmaSybenga Stichting, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Goevaers & Zonen Bouwonderneming,
Stichting V.O.R.K, Stichting Zonnegloren, Stichting tot Steun Lichamelijk Gehandicapten,
familie Kooij, Stichting Zorgsteun Sneek, Livit Orthopedie, E. de Louwere, Hart in Friesland,
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Stichting het Groene Weeshuis, Van Steestichting, Stichting Sinnege Fonds, Stichting carita,
familie Immink, Dubbel en Dwars, Lionsclub Hoorn, Shantymen Hoorn, Stichting Ooshoek
Hekelaar, dhr. Rooswinkel/Neptunus, dhr. de Jong, het Oranjefonds en vele anderen,
waaronder leerlingen van het Roland Holst-college in Hilversum.

Communicatie

De strategie voor marketing en communicatie onderscheidt 3 marktgroepen, te weten:
gasten, vrijwilligers en financiers. Conform de uitgestippelde strategie zijn diverse acties
uitgezet ten einde de geformuleerde resultaten te bereiken: vergroten van het aantal gasten
en daarmee optimaliseren bezettingsgraad, vergroten vrijwilligersbestand en dan met name
jongeren en specifiek gekwalificeerden (verpleegkundig, watersportinstructeur) en het
verbreden van de financieringsmix.
In 2016 is wederom een aantal nieuwe communicatie-uitingen ontwikkeld, waarbij is
gekozen om het verhaal over SailWise te vertellen door de deelnemer.
De Scheepvaartkrant, tweewekelijkse krant voor binnen- en kustvaart, scheepsbouw en
toeleveranciers, is sinds 2013 mediapartner van SailWise. SailWise krijgt in de krant ruimte
om haar activiteiten onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft SailWise in andere
media de nodige aandacht gekregen, zowel in lokale, regionale als landelijke (dag)bladen.
Ook heeft SailWise door ‘crowdfunding’ zich beter in de etalage kunnen zetten. Zo heeft
SailWise meegedaan met de Optimel-crowdfunding campagne waarmee vrouwen een goed
doel konden ‘pitchen’. Met de opbrengst van deze actie kwam de aanschaf van een nieuwe
roll on roll off boot dichterbij.

Het ervaringsverhaal maakt indruk

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.
Om de watersportmogelijkheden en de meerwaarde daarvan voor de doelgroep in het
algemeen, en die van SailWise in het bijzonder, goed onder de aandacht brengen, hebben
we ons in 2016 met hulp van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers en deelnemers op
vier grote beurzen gepresenteerd (Vakantiebeurs, Support, Relive en Rehacare). Daarnaast
hebben we 11 kleinere, regionale beurzen en evenementen bezocht.

Verjonging

Na de intensivering van de werving van nieuwe vrijwilligers in 2014 en 2015 is in 2016
verder gegaan met de gewenste verjongingsslag. Met name is daarom ingezet op de werving
via opleidingen (o.a. van verpleegkundigen en watersport-instructeurs). Maar ook zijn er
oproepen binnen het huidige vrijwilligerbestand gedaan om actief jonge mensen uit de eigen
omgeving enthousiast te maken.
Met het wervingsbeleid is niet alleen de instroom van nieuwe vrijwilligers vergroot, maar is
ook de stijging van de gemiddelde leeftijd gestopt en een eerste stap gezet in de verjonging
van het vrijwilligersarsenaal.

Jaarverslag SailWise 2016 | 16

Knelpunten

Het aantal knelpunten qua beschikbaarheid van geschikte vrijwilligers voor specifieke
periodes en/of weken is in 2016 niet verder afgenomen. Met name de weken net voor en in
het begin van de zomervakanties blijken af en toe problematisch te zijn.

Speerpunten en projecten 2016

ANBI
In september 2013 heeft de belastingdienst de ANBI-status van SailWise ingetrokken. Tegen
deze beslissing is SailWise in beroep gegaan bij de Rechtbank.
In juli 2015 heeft de Rechtbank SailWise op alle punten in het gelijk gesteld en het
intrekkingsbesluit van de belastingdienst vernietigd.
De belastingdienst is tegen deze vernietiging in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof. In
de uitspraak op het hoger beroep (juli 2016) is SailWise wederom in het gelijk gesteld en is
het hoger beroep verworpen. De belastingdienst is niet in cassatie gegaan.
Derhalve heeft SailWise met terugwerkende kracht haar ANBI-status weer terug.
Wij willen in het bijzonder Loyens & Loeff bedanken die ons de afgelopen jaren ‘om niet’
heeft bijgestaan in de procedures.
Nieuw boekingssysteem
Het in het najaar van 2015 in gebruik genomen boekingssysteem is gedurende 2016
doorontwikkeld. Niet alleen is de verwerking van de inschrijvingen en het matchen van de
zorgvraag van de deelnemers en de benodigde competenties van de vrijwilligers hiermee
aanzienlijk verbeterd, maar ook de informatievoorziening naar de gasten.
Project Elahuizen, de ontwikkeling van ‘de droom van Robin’, It Sailhûs.
Robin’s droom was 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.
Met de realisatie van ‘It Sailhûs’ heeft SailWise een accommodatie gerealiseerd, waar
mensen graag verblijven en waar ze ook graag naar terugkeren. De ideale uitvalsbasis 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.
Een accommodatie die flexibel inzetbaar is en voorziet in diverse verblijfsmogelijkheden voor
diverse soorten doelgroepen. De vier (zorg)appartementen voorzien in een ideaal aangepast
vakantieverblijf voor gezinnen (waarvan een van de partners of kinderen gehandicapt is) of
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een vriendenclub. Maar ook voor grotere groepen (tot 24 personen), bijvoorbeeld uit de
zorg, revalidatie of het speciaal onderwijs, kunnen terecht in It Sailhûs. It Sailhûs is ook de
nieuwe thuisbasis voor de activiteiten van de Beatrix.
Op 19 mei 2016 is it Sailhûs onder grote belangstelling feestelijk geopend en in gebruik
genomen. Door een paar speciale acties (proefslapen e.d.) is de accommodatie in het
voorjaar nogmaals onder de aandacht van de doelgroep gebracht. Ook op de Supportbeurs
is uitgebreid aandacht geweest voor de unieke mogelijkheden van It Sailhûs. Uiteindelijk
kunnen we terugkijken op een geslaagd eerste zomerseizoen, die qua bezettingsgraad
conform de begroting is verlopen. En misschien nog wel belangrijker, de eerste reacties van
onze gasten zijn bijzonder positief.
Optimist on Tour
Het project Optimist on Tour (voor jongeren tussen de 8 – 13 jaar) is een initiatief van Delta
Lloyd en het Watersportverbond, waarbij met een door het land trekkend evenement,
jongeren in de leeftijd tussen de 8-13 jaar worden gestimuleerd te gaan zeilen door het in de
praktijk eens uit te proberen. Sinds september 2014 is SailWise via Fonds Gehandicaptensport actief betrokken bij dit evenement om het evenement toegankelijk te maken voor
jongeren met een handicap. In 2016 zijn 2 evenementen van de Optimist on Tour – tijdens
de start in Monnickendam en tijdens de Olympic Experience in Scheveningen - op deze
manier toegankelijk gemaakt voor alle jongeren, ongeacht of ze een beperking hebben of
niet.
Delta Lloyd was genomineerd voor de uitreiking van de SponsorRing voor de Optimist on
Tour, mede door de inzet van SailWise de afgelopen jaren. Hoewel de Optimist on Tour
uiteindelijk niet in de prijzen viel, is de nominatie een enorme erkenning voor dit evenement.
Blind Varen op je Gevoel
SailWise wil graag meer mensen met een visuele handicap kennis laten maken met de
watersport en de meerwaarde en mogelijkheden die dat voor deze doelgroep biedt.
Daarvoor heeft zij wederom in 2016 kennismakingsdagen georganiseerd voor mensen met
een visuele beperking.
In totaal zijn er 4 kennismakingsdagen georganiseerd. De deelnemers (en hun begeleiders)
waren enthousiast over de kennismakingsdagen. Enkele uitspraken: “Wat prettig om verrast
te worden met een grote diversiteit aan mogelijkheden in een aangename sfeer”. “Wij
vonden het geslaagde dagen ‘het zeilen op gevoel’ en vonden het een fijne samenwerking.”
Wetenschappelijk onderzoek naar meerwaarde watersport
Ten einde de daadwerkelijk meerwaarde van de watersportactiviteiten in kaart te brengen
heeft SailWise in 2015 hiervoor een onderzoeksvoorstel geschreven, zodat in de nabije
toekomst een effectstudie uitgevoerd kan worden, met name gericht op jongeren t/m 30 jaar
en revalidanten.
Dit voorstel is door de Wetenschapswinkel Universiteit Wageningen opgepakt en verder
uitgewerkt in het voorstel ‘De meerwaarde van watersportactiviteiten voor mensen met een
beperking’ (Wageningen UR).
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In navolging van de onderzoeken die in 2015 hebben plaatsgevonden, hebben in 2016 een
aantal deelonderzoeken plaatsgevonden (‘Experiencing a watersport holiday as part of a
rehabilitation trajectory: identifying the salutogenic mechanismes’ en ‘An exploratory
expedition towards understanding disability, holidays and happiness’) en heeft verkennend
onderzoek plaatsgevonden naar geschikte methoden voor het onderzoek onder jongeren
(accent voor 2017). Eind 2017 worden de resultaten van alle onderzoeken gepresenteerd
tijdens een mini-symposium.
Invulling meerjarenplan 2016 -2018
Voor de periode 2016 -2018 heeft SailWise een meerjarenplan geformuleerd vanuit de
ambitie dat iedereen moet weten dat hij of zij kan watersporten ongeacht zijn of haar
beperking. Behoud van kwaliteit, groei van het aantal gebruikers en de toekomt bestendige
financiering zijn de uitgangspunten voor de komende periode. In concreet:
1) Verjonging van deelnemers en vrijwilligers. In 2016 heeft dit onder meer geresulteerd
in een aantal bijeenkomsten met jongeren uit de doelgroep en het voornemen om in
2017 een jongerenpanel op te richten. Voor het werven van jonge vrijwilligers zijn we
onder meer in gesprek met Scouting Nederland en wordt werving voortgezet onder
studenten hbo/wo en onder studentenzeilverenigingen.
2) Verhoging van het bezettingspercentage (vergrote marktpenetratie bij bestaande
groepen, vergroten aandeel van doelgroepen die ons nog onvoldoende bereiken en
differentiatie (waaronder appartementen It Sailhûs)). In 2016 is een aantal
kennismakingsdagen georganiseerd voor mytylscholen en revalidatie-instellingen, zijn
wederom kennismakingsdagen Blind varen op je gevoel georganiseerd en is
samenwerking opgestart met partijen als Special Heroes, Stichting Samen naar
School en BOSK.
3) Verbreding financieringsmix (adequaat inspelen op nieuwe financieringsmogelijkheden). Dit heeft in 2016 onder meer vorm gekregen in afspraken met
Boerderij Kleurrijk voor de exploitatie van It Sailhûs (cliënten van deze zorgboerderij
zijn betrokken bij schoonmaak, ontvangst gasten e.d.), het aanbieden van It Sailhûs
als vergaderlocatie en verdere verkenning met de gemeente Enkhuizen om de
werkplaats aan de Bierkade in te zetten voor jongeren die tussen wal en schip
dreigen te geraken. Tevens zijn potentiële nieuwe fondsen benaderd ter dekking van
de meerkosten.
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Vooruitblik 2017
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 2017 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
onze activiteiten voor de doelgroep binnen de perken. Voor 2017 is het belangrijk om de
ingezette groei en verjonging in aanwas van nieuwe vrijwilligers voort te zetten, waaronder
werving onder studenten en studentenzeilverenigingen, onder
leden van Scouting Nederland en aanwezigheid bij evenementen
waar ook veel jongeren op afkomen (Delta Lloyd Regatta, Open
NK Drakenbootrace).
Financiering ideële doelstelling;
Voor een toekomstbestendig SailWise is het van belang om te
komen tot een bredere en daarmee stabielere
financieringsmix voor onze ideële doelstelling. Acties die in
2017 onder meer worden ingezet: het benaderen van een
breder arsenaal fondsen, en waar mogelijk het binden van
één of meerdere grotere maatschappelijke partners aan
SailWise.
Marketing & communicatie
Speerpunten voor de komende periode, zoals in het meerjarenplan benoemd, zijn met name:
verjonging (zowel van deelnemers als vrijwilligers) en vergroten van de “marktpenetratie”,
met name voor wat betreft mytylscholen, VSO en revalidatiecentra, maar ook voor wat
betreft doelgroepen die nog meer gebruik kunnen maken van ons aanbod.
Wetenschappelijk onderzoek aar meerwaarde watersport
In 2017 wordt het onderzoek door de Universiteit van Wageningen verder voortgezet. Eind
2017 worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd.
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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 is in dienst van de Stichting Watersport Gehandicapten Nederland. SailWise
heeft eigen arbeidsvoorwaarden opgesteld en vastgelegd in het SailWise personeelshandboek.
Naast het ‘vaste’ personeel voorziet SailWise regelmatig in een aantal werkervaringsplaatsen,
zowel op de accommodaties (met name stages vanuit de verzorgende beroepen) als in de
werkplaats (stages bedrijfsschool, beschutte werkplekken).

Afdeling

Management
Ondersteunende diensten en staf
Schippers/beheerders/maten

Aantal personen

2
8
14

Aantal fte

Totaal

24

16,2

Raad van Toezicht

Mevr. Erica Bakkum
Mevr. Dieneke Mandema
Dhr. Gert Nieuwboer
Dhr. IJsbrand Dijkstra
Dhr. Luc Vlug
Dhr. Mat Botman

Directie

Dhr. Menne Scherpenzeel
Dhr. Michiel Meijers

Kantoor SailWise

Mevr. Carola Waalwijk
Mevr. Brenda Kok
Mevr. Petra van der Plas
Mevr. Ingrid Damen
Mevr. Inge van Langen
Mevr. Annemieke Schuffelen
Mevr. Geeske Meems
Mevr. Karen van den Berg
Dhr. Ruud Beers
Mevr. M. Gonsalez de Pina

1,8
3,1
11,3

voorzitter
lid
lid
lid
lid (t/m 31-12-2016)
lid (vanaf 01-01-2017)

directeur (80%)
adjunct directeur (100%)

boekingen en planning (84%)
administratie boekingen (42%, vanaf 15/02)
inval administratie boekingen (55%, tot 15-02) en inval
boekingen en planning (oproep, vanaf 01-09)
financiële administratie (42%)
communicatie (42%, tot 01-08)
communicatie (63% vanaf 15-08)
communicatie (freelance)
projectmanager (freelance)
onderhoud en werkplaats (50%)
schoonmaak (oproep)
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Lutgerdina

Dhr. Mark Muller
Dhr. Arjen van der Bie
Dhr. Bob Vervoort
Dhr. Jafeth van Berkum
Dhr. Stefan van Zessen
Mevr. Marloes van Ginkel

Robinson Crusoe

Dhr. Bart van Driel
Mevr. Odeke Lenior
Mevr. Eva Mertens
Dhr. John Peters
Dhr. Niels Kroneman
Mevr. Elles Harwig

Beatrix en It Sailhûs

Mevr. Barbara Bos
Mevr. Durkje Hoogterp
Mevr. Nienke Bink

Comité van Aanbeveling

schipper (75%)
schipper (100%)
maat (75%, vanaf 01-02)
maat (100%, 01-03 t/m 30-11)
maat (70%, 01-03 t/m 30-11)
maat (100%, 01-03 t/m 31-10)

beheerder (100%)
beheerder (100%, 01-03 t/m 30-11)
assistent beheerder (75%, 01-01 t/m 31-12)
assistent beheerder (100%)
assistent beheerder (75%, vanaf 01-01)
assistent beheerder (90%, 01-03 t/m 30-11)

schipper/beheerder (100%, vanaf 01-01)
schipper/beheerder (100%, vanaf 01-01)
gastvrouw (freelance)

Om het belang van watersport voor mensen met een beperking te onderstrepen, heeft
SailWise een Comité van Aanbeveling:
- Dorian van Rijsselberghe (Olympisch kampioen en wereldkampioen RS:X 2011
windsurfen),
- Thierry Schmitter( zeiler, winnaar van 2 bronzen medailles Paralympische spelen),
- Karla Peijs (voormalig minister en voormalig Commissaris van de Koningin),
- Job Cohen (voormalig burgemeester en voormalig staatssecretaris),
- Frits Wester (journalist/politiek commentator),
- Jorrit Volkers (partner Deloitte),
- Henny Jacobse (erevoorzitter Gehandicaptensport Nederland),
- Lobke Berkhout (vijfvoudig wereldkampioene zeilen, zilver en brons Olympische
Spelen)
- Funda Müjde (cabaretière, actrice, columniste en presentatrice).
- Pieter Klapwijk (oud-notaris)
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Financiën
Op 20 april 2017 heeft de accountant Van Ree Accountants de goedkeurende verklaring
afgegeven en de Raad van Toezicht de jaarrekening vastgesteld.
De volledige jaarrekening en accountantsverklaring is te downloaden
vanaf www.sailwise.nl of op te vragen via het kantoor van SailWise.
BALANS
(na resultaatbestemming)

Activa
€

MATERIELE VASTE ACTIVA
Schepen en gebouwen
Automatisering
Overige bedrijfsmiddelen en inventaris

1

IMMATERIELE VASTE ACTIVA
Website

2

VORDERINGEN
Debiteuren
Te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Vooruitbetaalde pensioenpremies
Rekening Courant verbonden partijen
Waarborgsommen
Omzetbelasting

31 december 2016
€

109.301
12.731
8.832

3
4
5
6
7

€

31 december 2015
€

104.930
644
7.597
130.864

113.171

33.241

29.794

218.166
301.245
2.021
12.631
0
1.000
6.719

147.571
171.419
9.466
0
9.393
1.000
0
541.782

338.849

LIQUIDE MIDDELEN

155.446

288.424

Totaal

861.333

770.238

Passiva

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve (vrij vermogen)
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen

8
9
10

74.240
162.879
203.313

VOORZIENINGEN
voorziening personeel

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Nog te betalen pensioenpremies en loonheffing
Omzetbelasting
Reservering vakantiegelden
Rekening Courant verbonden partijen
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

11

12
13

64.709
140.089
135.859
440.432

340.657

6.238

0

70.653
18.673
0
22.098
5.158
298.081

14.566
20.495
17.908
16.903
0
359.709
414.663

429.581

861.333

770.238
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Begroting
2016
€

Resultaat
2016
€

Resultaat
2015
€

BATEN
Bijdrage deelnemers (en materialen)
Bijdrage Fonds Gehandicaptensport
Overige meerjarige fondsen
Overige fondsen
Donateurs
Sponsors
Giften/acties
Verkoop diverse materialen
Overige baten en lasten
Renteopbrengsten
Doelgiften
Inkomsten leer/werktraject

14
14

Totaal baten

535.668
156.000
250.000
60.000
20.000
30.000
45.000
10.000
2.500
500
45.000
5.000

525.459
160.000
352.384
66.166
24.373
17.773
36.482
8.898
11.761
654
149.027
0

516.460
210.000
173.500
73.546
26.965
24.918
44.649
9.384
20.021
1.011
107.112
0

1.159.668

1.352.977
1.207.566

1.207.566
1.207.566

422.173
260.227
23.283
14.600
113.100
41.000
18.500
14.000
78.598
99.500
76.000
3.600
27.500

426.166
284.678
24.530
14.092
94.022
49.095
18.444
17.781
100.617
90.676
92.681
2.731
37.689

416.828
222.366
23.069
11.615
102.339
64.318
22.320
19.552
62.054
89.928
68.749
4.008
24.836

1.192.081
-32.413

1.253.202
1.253.202
99.775

1.131.984
1.131.985
75.582

2.082
-25.000
-9.495

9.531
22.790
67.454

13.571
71.297
-9.287

-32.413

99.775

75.582

LASTEN
Personeel accommodaties
Personeel algemeen
Personeel werkplaats
Huisvesting Enkhuizen
Organisatiekosten
Communicatie en Marketing
Vrijwiligerswerving en -behoud
Financieringswerving en -behoud
Kosten Beatrix
Kosten Lutgerdina
Kosten Robinson Crusoe
Kosten werkplaats
Afschrijvingen

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Totaal lasten
Saldo staat van baten en lasten:
Bestemming saldo baten en lasten
Algemene reserve
Bestemmingsreserve *
Bestemmingsfondsen **

7
8
9

De mutaties in de bestemmingsreserve en de bestemmingsfondsen bij de bestemming van het saldo van baten en lasten zijn als volgt tot stand gekomen:
* Bestemmingsreserve: De toevoeging ad € 58.829,- betreffen de in het boekjaar bestede doelbestemde giften. Deze zijn geactiveerd bij de materiele en/of immateriele
activa. De onttrekking ad € 36.039,- betreffen afschrijvingen van de in het verleden geactiveerde activa. Per saldo wordt daarmee € 22.790,- toegevoegd aan de
bestemmingsreserve.
** Bestemmingsfondsen: De toevoeging ad € 118.613,- aan de desbetreffenden bestemmingsfondsen betreffen de in het boekjaar ontvangen en nog niet bestede
doelbestemde giften. De onttrekking ad € 51.159,- betreffen de in het boekjaar bestede en verantwoorde doelbestemde giften uit voorgaande jaren. Per saldo wordt
daarmee € 67.454,- toegevoegd aan de bestemmingsfondsen.
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SailWise

www.sailwise.nl

Bierkade 1
1601 KR Enkhuizen
0228 – 350 756

info@sailwise.nl
Facebook: /SailWise
Twitter: @SailWise

