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WATERSPORTVAKANTIES
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Onbeperkt genieten

‘ALLES KAN TOT HET TEGENDEEL

BEWEZEN IS’

Het verhaal van Hester (38)
‘Ik ga al sinds 2004 naar het watersporteiland Robinson Crusoe. Ik vind het heerlijk om daar zelf te zeilen
in kleine bootjes, lekker dicht op het water. Dat gevoel
van vrijheid is voor mij echt vakantie.’
‘De mentaliteit bij SailWise spreekt mij erg aan.
Alles kan tot het tegendeel bewezen is. Ongeacht je
beperking. Er wordt hier niet betutteld. Vrijwilligers en
deelnemers vormen samen een hechte groep, iedereen
draagt zijn dagelijkse steentje bij. Mooi is dat. En
ook al moet ik regelmatig even rusten vanwege mijn
longziekte, dat vindt niemand een probleem. Ik kan me
altijd terugtrekken als ik dat wil en weer meedoen als
ik uitgerust ben.’

ERVARINGSVERHAAL

‘Een hele gave ervaring voor mij is het zeilen in de
trimaran. Ik had nooit gedacht dat ik dat zou kunnen!
Ja, SailWise biedt mij afwisseling, elk jaar nieuwe
ervaringen en nieuwe mensen leren kennen, kortom een
totaalpakket. Ik hoef nergens anders heen. SailWise is
het voor mij!’

‘Zeilen in de
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trimaran is

een hele gav

e ervaring’

Tweemastklipper Lutgerdina
Catamara

usoe

nd Robinson Cr

Watersporteila

n Beatrix

en It Sailh

us

Opbollende zeilen, de wind door je haren. Stel je voor,
onbezorgd het water op. Je onafhankelijk, zelfstandig
en vrij voelen. Even niet aan je beperking denken, maar
ervaren wat je wél kunt. Dat het veel meer is dan je
denkt, ontdekken jaarlijks zo’n 1.400 gasten op de
volledig aangepaste accommodaties van SailWise.
Zij weten inmiddels hoe je je grenzen verlegt en
onbeperkt kunt genieten.

programma’s. Het spreekt voor zich dat we rekening
houden met ieders wensen en mogelijkheden en
dat veiligheid voorop staat. Je kunt kiezen uit
verschillende rolstoeltoegankelijke accommodaties:

Deelnemers vertellen het je zelf

teiland Robinson Crusoe in de Loos
• Waterspor
drechtse Plassen. Hier kun je zeilen, kanoën,
waterskiën en nog veel meer (pag. 7).

Best lastig om zomaar te geloven dat iemand met een
beperking lekker onbezorgd kan varen, ongeacht of je
een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking,
NAH of chronische ziekte hebt. Wat is nou een betere
manier om duidelijk te maken hoe fantastisch deze
ervaring kan zijn, dan deelnemers zelf aan het woord te
laten. Je leest hun ervaringsverhalen in deze brochure
en op onze website. Om enthousiast van te worden!

Normaal wat normaal kan
Al meer dan 40 jaar verzorgt SailWise watersport
vakanties en -activiteiten voor mensen met een
beperking. Onder het motto ‘normaal wat normaal
kan, speciaal wat speciaal moet’ zorgen we op
onze accommodaties voor uitdagende watersport

•
Tweemastklipper Lutgerdina, daarmee maak je
een meerdaagse avontuurlijke zeiltocht over het
IJsselmeer en de Wadden (pag. 5).

• It Sailhûs met catamaran Beatrix. Met de catamaran
Beatrix maak je actieve zeiltochten over de Friese
Meren en het IJsselmeer. Je overnacht in onze
volledig aangepaste appartementen van It Sailhûs.
Het is ook mogelijk om in It Sailhûs alleen een
appartement te boeken (pag. 9).

Ga je mee?
Je kunt je inschrijven met vrienden, je partner,
het hele gezin of in je eentje. Een overzicht van de
mogelijkheden vind je in deze brochure op pagina 11
en op onze website www.sailwise.nl.
SailWise watersportaanbod 2018

3

INTRODUCTIE SAILWISE

SAILWISE
ONBEPERKT GENIETEN

‘ER LEKKER OP UIT, EVEN WEG

VAN MIJN OUDERS’
Het verhaal van Lennart (18)
‘Ik ga voor de derde keer mee met SailWise. Ik geniet
tijdens de zwerftochten met de Lutgerdina volop van de
zee, het opspattende water, de wind door mijn haren.
Het geeft me een gevoel van vrijheid. Even lekker weg
van huis, zonder ouders.’
‘Door mijn spierziekte ben ik veel thuis. Door SailWise
kom ik in een heel andere omgeving waar alles anders
is, zelfs de verzorging. Dat is verfrissend. Letterlijk
het water over je heen. Tijdens mijn reis ontmoet ik
veel mensen, kan lekker met hen kletsen terwijl ik van
het uitzicht geniet. Lang stilzitten is er niet bij, want
iedereen helpt mee om het schip in de vaart te houden.’

ERVARINGSVERHAAL

‘Een heel mooi moment was toen we met de Lutgerdina
op het Wad gingen droogvallen. Ik ging met mijn
rolstoel van boord en stond op een plank om niet in de
modder te blijven steken. Hoe gaaf is dat!’

Wad,
‘Op het
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hoe gaaf

is dat!’

KIES HET RUIME SOP

MET DE KLIPPER

Ga je mee op een avontuurlijke zeiltocht met de
Lutgerdina? Laat al je zorgen achter op de kade en
kies het ruime sop. Een week lang vaar je mee met
deze volledig aangepaste klipper. Heerlijk zeilen,
droogvallen op het Wad, gezellige haventjes bezoeken,
nachtzeilen en voor anker midden op het water
om te genieten van het uitzicht; het kan allemaal!

De kneepjes
Denk niet dat je de hele dag in je hut hangt, het
IJsselmeer bezeilen gaat niet vanzelf. Samen met
de bemanning en goed opgeleide vrijwilligers ben je
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen aan boord.
En er moeten natuurlijk ook maaltijden worden bereid,
om daar samen heerlijk van te genieten. De bemanning
kent de finesses van het zeilen. Ze leren je alle kneepjes,
zodat je zoveel mogelijk zelfstandig kunt meedraaien.
Geen betutteling natuurlijk, er wordt gekeken naar wat
je kan. Dat is meer dan je denkt, dus bereid je vast voor
op het verleggen van je grenzen.

Aan boord
De Lutgerdina heeft plaats voor 13 gasten (max. 7
rolstoelgebruikers) en 7 vrijwilligers. Benedendeks vind
je een gezellige salon met open keuken, 4 tweepersoonsen 3 vierpersoonshutten met in hoogte verstelbare
bedden en een tillift. Daarnaast is er een lift aan boord
en zijn er aangepaste sanitaire voorzieningen. Aan dek
is er een hydraulisch stuursysteem, waardoor zeilers
met een geringe arm- of handfunctie dit grote zeilschip
toch zelf kunnen besturen. Voor meer informatie over
de Lutgerdina, zie www.sailwise.nl.

Praktische info
SailWise biedt zeilvakanties voor mensen met een
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking,
chronische ziekte of Niet Aangeboren Hersenletsel.
Zie pagina 11 of www.sailwise.nl voor het complete
aanbod.
SailWise watersportaanbod 2018
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TWEEMASTKLIPPER LUTGERDINA

LUTGERDINA

‘BIJ SAILWISE KAN

IK MIJZELF ZIJN’
Het verhaal van Alyce (28)
‘Elk jaar spreek ik met vrienden af welke week we naar
SailWise gaan. De eerste keer dat ik op het eiland kwam
ging ik alleen. Na een week had ik er meteen een aantal
vrienden bij. Tof is dat. In het begin zie je ook ieders
beperking. Het mooie is dat dat in de loop van de week
helemaal wegvalt. Iedereen is gelijk en je ziet dan de
persoon in plaats van de handicap. Dat geldt ook voor
mij. Ik mag en kan hier mijzelf zijn.’

ERVARINGSVERHAAL

‘Niet alleen op sociaal vlak maar ook mentaal en lichamelijk verleg ik grenzen bij SailWise. Door mijn spasmen
is het voor mij heel moeilijk om te waterskiën. Maar ik
vind het zo gaaf en stoer dat ik het hoe dan ook doe.
Als ik terugkom moet ik uit het water getild worden en
heb ik lang de tijd nodig om mijn spasmen tot rust te
brengen. Maar dat geeft niet, dat heb ik er voor over.
SailWise geeft mij de week van mijn leven!’

n
‘Je ziet de persoo
ing’
rk
pe
be
de
in plaats van
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ROBINSON CRUSOE
VOOR ELK WAT WILS

Zeilen, surfen, kanoën, roeien, waterskiën. Je kunt
het zo gek niet bedenken of ons watersporteiland
Robinson Crusoe biedt het. Middenin de Loosdrechtse
Plassen bevindt zich ons unieke eiland met gezellige
accommodatie. Met de juiste aanpassingen kan
iedereen genieten van watersport. Alleen, met het
hele gezin of met een groep vrienden. Het zou zomaar
kunnen dat je alleen komt en na afloop een heleboel
vrienden rijker bent.

Uitdaging
Je kunt op het eiland terecht voor een heerlijk verblijf
boordevol spetterende inspanning en ontspanning.
Of je nu voor het eerst van je leven in een boot stapt of
al jaren een zeiler bent, voor iedereen is er voldoende
uitdaging. Je kiest gewoon wat bij je past. Misschien
wel een mooie kanotocht bij zonsopgang en ’s middags
lekker zeilen. Je zult zien dat je je grenzen verlegt
en zoveel meer kunt dan je dacht. Ook een drankje
op een terras in Breukelen en een kampvuur kunnen
op het programma staan.

Alle watersport
activiteiten vinden plaats onder
begeleiding van ons deskundige team van enthousiaste
en goed opgeleide vrijwillige watersportinstructeurs.
Samen met de bemanning waarborgen zij de veiligheid
en zorgen zij voor een onbezorgd verblijf op het eiland
en op het water.

Op het eiland
Onze accommodatie op het eiland heeft plaats voor
maximaal 30 personen (20 gasten, 10 vrijwilligers).
Je vindt er één-, twee- en vierpersoonskamers, een
professionele keuken en een gezellige woonkamer
met haard. Er is een heerlijk groot terras met
uitzicht over de plassen. Alles is volledig aangepast
en rolstoeltoegankelijk. Voor meer informatie over
Robinson Crusoe, zie www.sailwise.nl.

Praktische info
SailWise biedt zeilvakanties voor mensen met een
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking,
chronische ziekte of Niet Aangeboren Hersenletsel.
Zie pagina 11 of www.sailwise.nl voor het complete
aanbod.
SailWise watersportaanbod 2018
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WATERSPORTEILAND ROBINSON CRUSOE

Begeleiding

‘DE WIND BRENGT ONS

STEEDS ERGENS ANDERS’

Het verhaal van Bas (26)
‘It Sailhûs is voor mij een prachtige uitvalsbasis om
van alles te doen. Bijvoorbeeld dagtochten maken
met catamaran Beatrix of met kleinere zeilbootjes het
water op. Ik hou van actieve vakanties, dat is waarom
SailWise goed bij mij past. Lekker actief bezig zijn. Stil
zitten kan thuis weer!’
‘Door een touw aan mijn rolstoel vast te maken, kan
ik de zeilen hijsen door over het dek te rijden. Tijdens
een tocht zit ik graag achter het roer om het schip
te sturen, help ik mee met afwassen en eten maken.
Dat kan allemaal aan boord van catamaran Beatrix!
Onderweg leggen we afhankelijk van de wind, in mooie
Friese plaatsjes aan. Dan kunnen we lekker het stadje
bekijken, winkelen of een terrasje pakken.’

ERVARINGSVERHAAL

‘Het leukste aan SailWise vind ik lekker hard deinen op
het water en meekijken met de schipper. En natuurlijk
de lol die we aan boord hebben. Heel gezellig.’

‘Ik zit graag ac
hter het roer
om het schip te
sturen’
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IT SAILHÛS EN
CATAMARAN BEATRIX

Vorstelijk genieten in Friesland kan in het watersport
centrum It Sailhûs en op de catamaran Beatrix. Met
een klein groepje zorg je ervoor dat alles voor de wind
gaat op de catamaran Beatrix. Vanuit de thuishaven
Elahuizen worden de mooiste dagtochten gemaakt
over de Friese wateren en het IJsselmeer. Met elkaar
bedenk je een leuke invulling van de week. Zeilen staat
natuurlijk op 1, maar ook barbecueën op een eilandje
en een bezoek aan gezellige Friese plaatsjes kunnen op
het programma staan. Er zijn specifieke weken waarin
je zowel met de Beatrix als met klein vaarmateriaal
eropuit trekt.

Aan wal
Na een dag zeilen keer je ’s avonds terug bij It Sailhûs,
de accommodatie waar geslapen wordt. It Sailhûs is
ruim opgezet, rolstoel
toegankelijk en voorzien van
alle benodigde aanpassingen: een tillift, een douche
brancard en aangepast douche en toilet. Er zijn
tweepersoonsslaapkamers, de meeste voorzien van
in hoogte verstelbare bedden.

Aan boord
De Beatrix heeft plek voor 12 personen (8 gasten, 4
vrijwilligers). Aan boord vind je een gezellige salon een
keuken en aangepast sanitair. Ook aan dek is het schip
volledig aangepast. Vanuit een rolstoel kunnen de
zeilen worden gehesen, het roer kan met een joystick
worden bediend. Zelfs blindvaren op een braillekaart
en audiokompas behoort tot de vele mogelijkheden.
De ervaren bemanning maakt je wegwijs op het
schip en leert je de fijne kneepjes van het zeilen.
Voor meer informatie over de Beatrix en It Sailhûs,
zie www.sailwise.nl.

Praktische info
SailWise biedt zeilvakanties voor mensen met een
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking,
chronische ziekte of Niet Aangeboren Hersenletsel.
Zie pagina 11 of www.sailwise.nl voor het complete
aanbod.
SailWise watersportaanbod 2018
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IT SAILHÛS EN CATAMARAN BEATRIX

EEN KONINKLIJK VERBLIJF IN FRIESLAND

‘SAILWISE STAAT VOOR MIJ VOOR

ZELFOVERWINNING’
Het verhaal van Dick (60)
‘Zeilen is een passie van mij, je kan me ervoor wakker
maken. Ik heb gezeild met mijn eigen Friendship 23,
tot dit door mijn ziekte MS niet meer kon. Gelukkig
ontdekte ik SailWise, een geweldig alternatief. Ik ben
inmiddels al 25 keer mee geweest.’
‘Ik ga weg met de tweemastklipper Lutgerdina en
schakel alles één week helemaal uit. Als ik aan boord
stap is het of ik thuis kom. De omgeving is zo vertrouwd
voor mij. Op de Lutgerdina krijg ik elke keer nieuwe
doelen en uitdagingen om te overwinnen. Ik voel me
zo trots als dat lukt. Na afloop kom ik vol energie met
mooie verhalen terug en voel me heel zelfvoldaan.’

ERVARINGSVERHAAL

‘Bij SailWise vergeet je je beperking. Iedereen doet
mee. Ongeacht de zwaarte van je handicap zorgt
SailWise voor een onbezorgde vakantie. Gewoon doen!’

perking’

eet je je be

e verg
‘Bij SailWis
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REISAANBOD 2018
Aanbod voor mensen met een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking
Accommodatie
It Sailhûs, Beatrix
It Sailhûs, Beatrix
It Sailhûs, Beatrix
It Sailhûs, Beatrix
It Sailhûs, Beatrix
It Sailhûs, Beatrix
It Sailhûs, Beatrix
It Sailhûs, Beatrix
It Sailhûs, Beatrix
It Sailhûs, Beatrix
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe

Periode
9 t/m 13 mei
11 t/m 17 juni
14 t/m 20 juli
22 t/m 27 juli
5 t/m 9 aug
18 t/m 24 aug
1 t/m 7 sept
13 t/m 16 sept
18 t/m 21 okt
22 t/m 28 okt
5 t/m 13 mei
18 t/m 21 mei
23 t/m 29 juni
14 t/m 20 juli
21 t/m 27 juli
11 t/m 17 aug
25 t/m 31 aug
21 t/m 23 sept
29 sept t/m 5 okt
20 t/m 27 okt
5 t/m 9 mei
7 t/m 13 juli
14 t/m 20 juli
4 t/m 10 aug
11 t/m 17 aug
18 t/m 24 aug
20 t/m 24 okt
25 t/m 28 okt

Omschrijving
Hemelvaartweekend 40+
Zeilweek
Zeilweek
Beatrix en kleine watersport, 12-18 jaar
Beatrix en kleine watersport
Zeilweek, jongeren 16-26
Beatrix en kleine watersport
Schilderweekend
Heerlijk lang weekend zeilen
Zeilweek
9-Daagse zeilzwerftocht*
4-Daagse zeilzwerftocht, Pinksteren**
Zeilzwerftocht
Zeilzwerftocht, jongeren 16-26 jaar
Zeilzwerftocht
Zeilzwerftocht 40+
Zeilzwerftocht
Heerlijk weekend zeilen
Zeilzwerftocht
Beurtveerrace, voor de wedstrijdzeiler
Watersport-5-daagse
Watersportweek
Watersportweek, Duits en Nederlands
Watersportweek, jongeren 16-26 jaar
Watersportweek, jongeren 16-26 jaar
Watersportweek
Lang watersportweekend
Lang watersportweekend

Eigen bijdrage
€ 471
€ 743
€ 819
€ 709
€ 609
€ 819
€ 743
€ 424
€ 399
€ 649
€ 938
€ 509
€ 849
€ 919
€ 919
€ 919
€ 919
€ 291
€ 779
€ 998
€ 551
€ 829
€ 829
€ 898
€ 898
€ 898
€ 551
€ 367

Reiscode
A180509A
A180611A
A180714A
A180722A
A180805A
A180818A
A180901A
A180913A
A181018A
A181022A
B180505A
B180518A
B180623A
B180714A
B180721A
B180811A
B180825A
B180921A
B180929A
B181020A
C180505A
C180707A
C180714A
C180804A
C180811A
C180818A
C181020A
C181025A

Beperking
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ

Reiscode
A180514A
A180702A
A180917A
B180522A
B181008A
C180611A
C180903A

Beperking
NAH
NAH
NAH
NAH
NAH
NAH
NAH

Aanbod voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel
Accommodatie
It Sailhûs, Beatrix
It Sailhûs, Beatrix
It Sailhûs, Beatrix
Lutgerdina
Lutgerdina
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe

Periode
14 t/m 18 mei
2 t/m 6 juli
17 t/m 21 sept
22 t/m 25 mei
8 t/m 12 okt
11 t/m 15 juni
3 t/m 7 sept

Omschrijving
Zeil-5-daagse
Zeil-5-daagse
Zeil-5-daagse
4-Daagse zeilzwerftocht**
5-Daagse zeilzwerftocht
Watersport-5-daagse
Watersport-5-daagse

Eigen bijdrage
€ 484
€ 528
€ 484
€ 479
€ 569
€ 605
€ 605

Accommodatie
It Sailhûs, Beatrix
It Sailhûs, Beatrix
It Sailhûs, Beatrix
It Sailhûs, Beatrix
It Sailhûs, Beatrix
It Sailhûs, Beatrix
It Sailhûs, Beatrix
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe

Periode
26 t/m 31 mei
4 t/m 8 juni
23 t/m 29 juni
28 juli t/m 3 aug
12 t/m 17 aug
25 t/m 31 aug
13 t/m 17 okt
16 t/m 22 juni
28 juli t/m 3 aug
4 t/m 10 aug
1 t/m 7 sept
15 t/m 19 okt
28 april t/m 4 mei
4 t/m 7 juni
22 t/m 27 juli
25 t/m 31 aug
13 t/m 19 okt

Omschrijving
Zeil-6-daagse
Zeil-5-daagse
Zeilweek
Zeilweek
Beatrix en kleine watersport, 16-26 jaar
Zeilweek
Zeil-5-daagse
Zeilzwerftocht
Zeilzwerftocht, jongeren 16-26 jaar
Zeilzwerftocht
Zeilzwerftocht
5-Daagse zeilzwerftocht
Watersportweek
Watersport-4-daagse
Watersport-6-daagse, jongeren 16-26
Watersportweek
Watersportweek

Eigen bijdrage
€ 569
€ 528
€ 743
€ 819
€ 709
€ 819
€ 484
€ 849
€ 919
€ 919
€ 849
€ 569
€ 721
€ 499
€ 739
€ 898
€ 721

Reiscode
A180526A
A180604A
A180623A
A180728A
A180812A
A180825A
A181013A
B180616A
B180728A
B180804A
B180901A
B181015A
C180428A
C180604A
C180722A
C180825A
C181013A

Beperking
VLZ
VLZ
VLZ
VLZ
VLZ
VLZ
VLZ
VLZ
VLZ
VLZ
VLZ
VLZ
VLZ
VLZ
VLZ
VLZ
VLZ

 		 Speciale zwerftocht met de Lutgerdina. Vertrek uit Enkhuizen en aankomst in Hellevoetsluis.
*
** Speciale zwerftocht met de Lutgerdina. Vertrek en aankomst in Hellevoetsluis.
Programma wijzigingen voorbehouden. Nieuws, wijzigingen en extra reizen vind je op onze website www.sailwise.nl.
Eigen bijdrage is inclusief 6% BTW. 				
SailWise watersportaanbod 2018
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Aanbod voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking

‘SAILWISE IS VOOR MIJ

SPANNENDE DINGEN DOEN’
Het verhaal van Coen (41)
‘Ik ga al 13 jaar mee met SailWise. Voor mij betekent op
vakantie gaan met SailWise samen veel plezier maken,
lekker weg met de boot of waterskiën, samen bepalen
waar je naartoe gaat, mooie tochten maken. Ik vind het
leuk om me af te vragen waar ik ben. Waar we naar toe
varen is van te voren nooit precies bekend omdat het
ook van het weer afhangt. We hebben altijd een fijne
grote groep,’ aldus een lachende Coen.

ERVARINGSVERHAAL

‘Mijn mooiste ervaring bij SailWise is het varen midden
in de nacht. Het is dan lekker donker, onverwacht zie je
bruggen opengaan. Alles is dan veel spannender. Voor
mij is dit een heerlijke vakantie. Ik kan me dan ook niet
voorstellen dat het ergens anders leuker is.’

‘Ik kan me niet vo
orstellen
dat het ergens an
ders leuker is’
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INSCHRIJFFORMULIER DEEL1
Onbeperkt genieten
Wil je dit formulier aan beide zijden zorgvuldig en volledig invullen en retourneren naar onderstaand adres?
Het is voor ons van groot belang om de juiste informatie te krijgen. Ook als je reeds eerder aan onze activiteiten
hebt deelgenomen! Je kunt er ook voor kiezen om je via onze website, www.sailwise.nl, aan te melden. Dan vul je
eenmalig je gegevens in en hoef je die de volgende keer alleen maar te controleren.
* A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is
Achternaam 					Roepnaam
Adres						
Postcode en plaats
Geboortedatum 		

		

m / v*

Beroep / Opleiding*

Tel. privé 						Tel. werk
Mobiel							
E-mail
Ik meld mij aan voor een activiteit. Vermeld s.v.p. de reiscode:
1e keus				2e keus				3e keus
NB: wij doen ons best om je op jouw eerste keus te plaatsen.
Ik wil graag 2 keer mee. Vermeld s.v.p. reiscode.
1e keus				2e keus				3e keus
Hoe ben je aan ons adres gekomen?
Website / Facebook / Beurs / Bekenden / Al eerder meegeweest / Anders*
Contactadres en in noodgeval waarschuwen:
Naam				Telefoon				Mobiel
Adres							Postcode en plaats
Relatie tot de deelnemer
Gegevens huisarts of behandelend arts:
Naam						 		Telefoon
Wat is de aard van jouw beperking? Lichamelijk / Zintuiglijk / Verstandelijk / NAH*
Wil je jouw beperking in begrijpelijke taal beschrijven?

INSCHRIJFFORMULIER DEEL 1

Hierlangs afknippen

Ik wil graag een annuleringsverzekering afsluiten à 4,5% van de reissom, exclusief assurantiebelasting. ja / nee*

Geef in onderstaand schema aan in welke lichaamsfunctie(s) je beperkt bent.
Beperking
Linkerarm/hand
Rechterarm/hand
Linkerbeen
Rechterbeen
Gezichtsvermogen
Gehoor
Spraak
Stabiliteit (evenwicht)

geen

matige

Kun je in een bovenbed?

ja / nee* 		

Kun je traplopen? 		

ja / nee*

Gebruik je een rolstoel?

altijd / alleen lange afstanden / nee*

Zo ja, wat voor een rolstoel neem je mee? hand / elektrisch*

ernstige

volledige

Breedte rolstoel 		

cm

NB: Rolstoelen dienen in goede staat te verkeren.
Gebruik je nog andere hulpmiddelen?

ja / nee*

Zo ja, welke?

z.o.z.
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INSCHRIJFFORMULIER DEEL2
Onbeperkt genieten
* A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is
Eet je vegetarisch?			
Volg je een dieet?			
Zo ja, wat voor dieet?
Heb je hulp nodig bij het eten?		
Het gebruikmaken van het toilet?
Het wassen?
		
Het aan- en uitkleden? 		
Heb je ’s nachts hulp nodig?
Hoeveel weeg je ongeveer?

ja / nee*
ja / nee*
ja / nee* 		
ja / nee* 		
ja / nee*		
ja / nee* 		
ja / nee* 		
kg

Zo ja, volledig / gedeeltelijk / heel weinig*
Zo ja, volledig / gedeeltelijk / heel weinig*
Zo ja, volledig / gedeeltelijk / heel weinig*
Zo ja, volledig / gedeeltelijk / heel weinig*
Zo ja, welke hulp en hoe vaak?

Gebruik je medicijnen? 		
ja / nee*
Heb je hulp nodig bij of moet je herinnerd worden aan de inname van medicijnen? ja / nee*
Zo ja, dan dient er ruim voor aanvang van de activiteit een goede schriftelijke overdracht aan ons te worden toegezonden incl. medicijnlijst.
Zie onze website voor ons beleid inzake hulp bij medicijngebruik.
Moeten er bij jou verpleegkundige (voorbehouden en/of risicovolle) handelingen worden verricht? ja / nee*
Zo ja, welke handelingen?

Zo ja, of in geval van twijfel is het noodzakelijk hierover met ons contact op te nemen, T 0228-350756.
Ook handelingen die in de thuissituatie misschien niet door een verpleegkundige gebeuren, kunnen voor SailWise wel in deze categorie vallen.
Raadpleeg onze website voor ons beleid in deze en de lijst van de betreffende handelingen.
Van toepassing zijnde protocollen svp meesturen.

Lijd je aan toevallen (epilepsie)? ja / nee*
Zo ja, met welke frequentie?
Van toepassing zijnde protocollen svp meesturen.

INSCHRIJFFORMULIER DEEL2

Zijn er nog bijzonderheden die voor ons van belang zijn om te weten? ja / nee*
Zo ja, welke?

Tijdens onze activiteiten worden veel mooie foto’s gemaakt. Leuke, spontane foto’s, die actie, plezier en de sfeer van onze activiteiten
uitstralen willen wij graag gebruiken voor onze publicaties (het vaarprogramma, de websites en het promotiemateriaal).
Ga je akkoord met het gebruik van foto’s waar je herkenbaar op voorkomt zonder voorafgaande toestemming, voor promotionele doeleinden
t.b.v. bijvoorbeeld SailWise en haar doelstellingen? ja / nee*
Bij het verstrekken van onjuiste en/of niet volledige gegevens heeft SailWise het recht je van deelname uit te sluiten. De inschrijving is in
principe onder voorbehoud totdat SailWise kan voorzien in de benodigde zorg/begeleiding (inclusief het voldoen aan evt. te volgen protocollen).
Niet volledig ingevulde formulieren worden teruggestuurd.
Ondergetekende verklaart dat de gegevens naar waarheid en volledig zijn ingevuld, alsmede akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden
van SailWise. (zie www.sailwise.nl/downloads)
Datum: 						ingevuld door:
Indien niet door de deelnemer zelf ingevuld, graag relatie tot de deelnemer vermelden:
Handtekening deelnemer of wettelijk vertegenwoordiger:

Stuur dit inschrijfformulier en de eventueel benodigde protocollen in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
SailWise
Postbus 157
1600 AD Enkhuizen
E-mail: boekingen@sailwise.nl
Tel.: 0228 - 350 756 of 06 - 1002 84 08
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SailWise watersportaanbod 2018

Hierlangs afknippen

Lijd je aan overdraagbare ziekten of ben je drager van een multiresistente bacterie? ja / nee*
Zo ja, aan welke?
Van toepassing zijnde protocollen svp meesturen.

ALGEMENE INFORMATIE
Inschrijven is mogelijk via www.sailwise.nl of via het
inschrijfformulier in deze brochure. Als je je via de
website aanmeldt, hoef je de volgende keer alleen maar
je gegevens te controleren. Zorg dat je het formulier
juist en volledig invult en dat je indien nodig de
gevraagde protocollen meestuurt of uploadt als je je
via de website aanmeldt, ook als je al eens eerder bij ons
hebt geboekt. Omdat sommige vakantieweken snel vol
zijn, is het aan te raden tijdig te boeken en alternatieven
aan te geven. Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud
te zijn. Uiteraard kunnen familieleden of vrienden zich
ook als deelnemer inschrijven.

Verzorging/verpleging

Een enthousiast team van goed voorbereide vrijwilligers
zorgt voor begeleiding en ADL-hulp waar nodig. De
mate waarin jij wordt begeleid door een vrijwilliger,
is afhankelijk van jouw wensen en/of behoeften.
Mocht specifieke begeleiding en/of verpleegkundige
hulp vereist zijn, geef dit dan expliciet aan op het
inschrijfformulier. Het is een voorwaarde dat je het
protocol hiervoor opstuurt of uploadt. Dan kunnen wij
in overleg mogelijk zorgen voor deze specifieke en/of
verpleegkundige hulp.

Actief meedoen

SailWise verzorgt sportieve en gezellige vakanties en
activiteiten. Alle deelnemers hebben een actieve rol bij
het watersporten, het verzorgen van de boodschappen,
maaltijden en schoonhouden van de accommodatie.

Voorzieningen

Op alle locaties zijn voldoende zwem- en reddingsvesten
aanwezig, want veiligheid staat voorop. Ook is er voor
iedereen een comfortabel zeilpak. Een uitgebreid
overzicht van voorzieningen, toegankelijkheid, veiligheid,
begeleiding en het vaargebied vind je op www.sailwise.nl
onder het kopje ‘onze accommodaties’.

Verzekering en annulering

SailWise heeft een aanvullende ongevallenverzekering
en een uitgebreide WA-verzekering afgesloten. Wij
adviseren je om zelf een reis- en bagageverzekering af te
sluiten. De annuleringsvoorwaarden, klachtenregeling
en algemene voorwaarden vind je op www.sailwise.nl
onder het kopje ‘Over SailWise’.

Mogelijkheden voor groepen

Onze accommodaties en activiteiten bieden wij ook aan
voor groepen. Veel instellingen, groepen uit speciaal
onderwijs en revalidatiecentra nemen watersport
op in hun revalidatie- of schoolprogramma. Maar
je kunt ook met vrienden of familie één van onze
watersportaccommodaties boeken. We kunnen één- of
meerdaagse arrangementen samenstellen en bieden in
voor- en naseizoen bovendien aantrekkelijke kortingen.
Vraag naar onze speciale folder voor groepen. Mail naar
boekingen@sailwise.nl of bel voor meer informatie
0228 - 350 756.

Appartementen

It Sailhûs beschikt over een aantal prachtige, volledig
toegankelijke vier- tot zespersoons appartementen.
Ideaal voor gezinnen en kleine groepen die willen
genieten van een uitdagende vakantie in het waterrijke
Friesland. Voor meer informatie over de appartementen,
prijzen en de watersportmogelijkheden, zie
www.sailwise.nl of bel met 0228 - 350 756.
Deze brochure is met zorg samengesteld. SailWise aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor eventuele druk- of zetfouten.
Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Nieuws,
wijzigingen en extra reizen vind je op onze website sailwise.nl
Met dank aan onze deelnemers en vrijwilligers voor de interviews en
voor het gebruik van de geplaatste foto’s.

ALGEMENE INFORMATIE

Inschrijving

Betaalbaar

Om onze zeilvakanties betaalbaar te houden, worden
deze medegefinancierd door donateurs en fondsen. De
eigen bijdrage aan de individuele watersportvakanties
is op basis van volpension, inclusief begeleiding
en ondersteuning bij de dagelijkse verzorging en
het watersportprogramma met instructeurs. Niet
inbegrepen zijn alcoholische drankjes, eventuele
excursies en de reis van en naar de accommodatie.
Het is soms mogelijk om een deel van de kosten
vergoed te krijgen vanuit de zorgverzekering of
(vrij besteedbaar) PGB. Informeer ernaar bij jouw
zorgverzekeraar of PGB-verstrekker.

SailWise watersportaanbod 2018
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Ook onbeperkt genieten?
Ben je enthousiast, dan kun je je direct inschrijven.
Wil je liever eerst een kijkje nemen, kom dan naar de
open dagen die wij ieder jaar organiseren op onze
accommodaties. Houd daarvoor onze website en social
media in de gaten.

Onbeperkt genieten

Supporters gezocht

Postbus 157
1600 AD Enkhuizen
0228 - 350 756
boekingen@sailwise.nl

Onze vakanties zijn alleen mogelijk dankzij de inzet
van vele enthousiaste vrijwilligers en de bijdragen van
fondsen, sponsors en donateurs. Vrijwilliger worden of
SailWise ondersteunen? Neem dan contact met ons op
via 0228 - 350 756.

www.sailwise.nl
Instagram: stichtingsailwise
Facebook: /SailWise
Twitter: @SailWise

