JAARVERSLAG 2017

Uitdagend en actief op het water,
ongeacht je beperking.
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SailWise maakt verschil
Met de juiste aanpassingen is het voor iedereen – ongeacht zijn of haar beperking – mogelijk
om te (leren) watersporten. Grenzen verleggen, jezelf ontwikkelen zijn hierbij de
sleutelwoorden. Dat is waar SailWise voor staat.
Het aanbod van SailWise wordt door onze deelnemers zeer gewaardeerd. Maar wat is nu
precies de meerwaarde van de deelname aan de watersportactiviteiten van SailWise? Met die
vraag hebben wij contact gezocht met de Wageningen University & Research. Eind 2017 werd
tijdens een symposium het rapport ‘De meerwaarde van watersportactiviteiten voor mensen
met een beperking’ gepresenteerd.
En de resultaten zijn om trots op te zijn. Deelname aan watersportactiviteiten en –vakanties
blijkt meer te zijn dan een onvergetelijke tijd op het water. De activiteiten hebben ook een
meerwaarde voor het dagelijks leven op kortere of langere termijn: deelname draagt bij aan
zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, stressbestendigheid en het accepteren en weer opnieuw leren
kennen van het eigen lichaam. Ook herkennen de deelnemers en vrijwilligers zich in de
SailWise-aanpak, waarbij uit wordt gegaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Dit
alles onder het motto ‘normaal wat normaal kan en speciaal wat special moet’.
Het verschil dat SailWise maakt voor haar deelnemers is alleen mogelijk door de inzet van een
groot aantal vrijwilligers en maatschappelijk partners. Dankzij hen is en blijft watersport
toegankelijk voor iedereen.
Wij danken alle medewerkers, vrijwilligers en maatschappelijk partners voor hun grote inzet en
bijdragen in het afgelopen jaar en kijken uit naar een mooi watersportseizoen in 2018.
Enkhuizen, april 2018
Erica Bakkum, voorzitter Raad van Toezicht
Menne Scherpenzeel, directeur / bestuurder
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Waar wij voor staan
Ons doel is in de eerste plaats om mensen met een beperking 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 –
ongeacht aard of mate van beperking - 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.
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
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’).

 ‘SailWise biedt mij de mogelijkheid om onbezorgd te kunnen genieten van watersport.
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Watersporten moet iedereen kunnen!
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.
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.
Niet alleen fysiek toegankelijk, maar ook financieel
Onze deelnemers betalen een ‘normale’ eigen bijdrage (een prijs die te vergelijken is met de
prijs die iemand zonder handicap moet betalen voor een vergelijkbare activiteit). Het aanbieden
van watersport voor mensen met een beperking zorgt voor veel meerkosten.
Denk hierbij aan:
 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 30 tot 40%;
 aanpassingen accommodaties: deze moeten voldoen aan de strenge regelgeving;
 het onderhoud van de aanpassingen: hoge onderhoudskosten voor bijvoorbeeld liften en
tilliften.
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 onze partners is en blijft
watersport toegankelijk voor iedereen. Toegankelijke watersport, zowel in fysiek opzicht als in
financieel opzicht.

“Toen ik terug kwam, merkten mijn ouders meteen aan me dat ik een stuk zekerder was
geworden en sterker in mijn schoenen stond. Daarom ben ik afgelopen zomer weer met een
kamp mee geweest en heb ik het ontzettend naar mijn zin gehad.”
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Onze 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 uitdagende watersportactiviteiten en –vakanties organiseert SailWise vanuit vier volledig
aangepaste accommodaties: de tweemastklipper Lutgerdina, het watersporteiland Robinson
Crusoe, de catamaran Beatrix en It Sailhûs.
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.
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.

“Tijdens deze vakantie heb ik geleerd op mezelf te vertrouwen, op mijn kennis, en kan ik me
onbeperkt voelen.”
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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.
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De meerwaarde van SailWise: onze impact
In lijn van onze (statutaire) doelstelling is het belangrijk dat onze activiteiten ook daadwerkelijk
een meerwaarde hebben voor onze doelgroep. Ten einde dit te kunnen bepalen, vragen we
ondermeer elk jaar aan onze deelnemers hoe zij ons aanbod ervaren. Ook dit jaar blijkt een
enorme waardering voor onze activiteiten. De reacties laten zien dat ons aanbod echt verschil
maakt.
Deze meerwaarde wordt prachtig geïllustreerd door de verhalen die in dit jaarverslag zijn
opgetekend. Zo beschrijft Geert Jan den Hengst: ‘Ondanks mijn niet-meewerkend lichaam en
totale afhankelijkheid van zorg, wil en kan ik volwaardig meedoen.’ Of Anita Nouwen: ‘Na een
zeilweek kom ik heerlijk doorgewaaid thuis en kan ik ineens weer dingen die door mijn
dwarslaesie na een hersenvliesontsteking niet meer lukken.’
Wetenschappelijk onderzoek
Om nog scherper zicht te krijgen op de meerwaarde van de watersportactiviteiten voor mensen
met een beperking is de afgelopen twee jaar onderzoek uitgevoerd door de Wetenschapswinkel
van de Wageningen University & Research.
En de resultaten zijn om trots op te zijn. Deelname aan watersportactiviteiten en –vakanties is
meer dan een onvergetelijke tijd op het water. Enkele conclusies:
 De meerwaarde blijkt uit positieve invloeden op onder meer zelfredzaamheid,
zelfvertrouwen, stressbestendigheid en het accepteren en weer opnieuw leren kennen van
het eigen lichaam.
 De meerwaarde van deelname aan watersportactiviteiten blijkt het grootst bij:
 revalidanten aan het einde van het (klinische) revalidatietraject;
 mensen die in de eigen omgeving onvoldoende uitgedaagd worden;
 jongeren die bezig zijn hun mogelijkheden te verkennen.
 De bijdrage van de vrijwilligers is van essentieel belang voor de (positieve) ervaringen die
de deelnemers ondervinden. Daarbij refereren zowel deelnemers als vrijwilligers aan de
‘unieke SailWise-aanpak’ zoals ‘informele en relaxte sfeer’, ‘alles is mogelijk’, ‘geen
betutteling’, ‘iedereen betrekken bij besluitvorming’, ‘iedereen betrekken bij taken die
uitgevoerd moeten worden’, ‘niet bang zijn om grenzen te verleggen’ en de gelijkwaardige
positie van deelnemer en vrijwilliger (‘het gevoel samen op avontuur te zijn’).
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Resultaten 2017
De resultaten over het afgelopen jaar worden achtereenvolgens toegelicht vanuit het oogpunt
van de deelnemers, de vrijwilligers en maatschappelijk partners. Ten slotte worden enkele
activiteiten uitgelicht.

Onze deelnemers
Het aanbod van SailWise voorziet duidelijk in een behoefte. Met de inzet van ruim 2904
‘vrijwilligers-mensdagen’ werden in 2017 in totaal rond de 5631 '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.

543 gasten
(2016 = 496)
Individuele inschrijvingen

8,8

2.883 dagen
(2016 = 2844)
Watersportmensdagen

5,3 dagen
(2016 = 5,7)
Gem. verblijfsduur

> 70%
van de gasten
komt terug

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 in 2017 was wederom hoog: een 8,8.
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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.

58 groepen
(2016 = 60)
Groepsboeking

728 gasten

2.748
(2016 = 2.720)
Watersportmensdagen

> 70%
van de groepen
komt terug

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
De watersportaccommodatie It Sailhûs is in 2016 in gebruik genomen. It Sailhûs is niet alleen
de uitvalsbasis en thuisbasis voor de catamaran Beatrix, maar biedt ook gezinnen de
gelegenheid om in de beslotenheid van het gezin te genieten van een actieve vakantie aan en
op het water.
De bezetting 2017 liep iets achter op de prognose, wel is het aantal boekingen voor 2018 zeer
hoopgevend (stand najaar 2017 laat een duidelijke stijging zien t.o.v. het jaar daarvoor). Niet
onvermeld mag worden dat de reacties van de gasten op het verblijf in It Sailhûs bijzonder
positief zijn.
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Testimonial + foto’s van Hester …. (Reisgids 2018, pagina 2)
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Onze vrijwilligers
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.
In 2017 waren er in totaal 273 vrijwilligers gemiddeld meer dan 10 dagen en nachten actief
(2.904 vrijwilligersmensdagen). En waar de gemiddelde leeftijd afgelopen jaren elk jaar steeg,
is die trend in 2016 gestopt en is de daling van de gemiddelde leeftijd in 2017 doorgezet.
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 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 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 hoofdmoot van de vrijwilligersinzet ligt in het vaarseizoen bij het begeleiden van de
watersportactiviteiten en –vakanties, inclusief de benodigde (medische) zorg en ADLassistentie. Daarnaast is ook een groot aantal vrijwilligers actief voor het onderhoud van de
accommodaties, promotie en werving.
- Onderhoud: in de wintermaanden helpen vrijwilligers ook mee met het noodzakelijke
onderhoud. In 2017 zijn 6 klusweekenden georganiseerd, gemiddeld tien vrijwilligers per
weekend betrokken. Daarnaast zijn in het kader van mvo/mbo en NL DOET ook
klusdagen voor bedrijven en overheden georganiseerd.
- Promotie en werving: naast de ‘traditionele’ vrijwilligers zijn ook onze deelnemers actief
betrokken bij promotie- en wervingsactiviteiten: vanuit hun eigen ervaringen vertellen zij
over de meerwaarde van watersport. Ruim dertig vrijwilligers en deelnemers
vertegenwoordigden SailWise in 2017 op diverse beurzen voor de doelgroep.

Waardering voor en door vrijwilligers
Niet alleen voor de deelnemers hebben de watersportactiviteiten en –vakanties een
meerwaarde. Ook voor veel vrijwilligers is het meer dan alleen een leuke vrijetijdsbesteding.
Uitspraken als ‘Een mooie tijd beleven met elkaar, én elkaars grenzen verleggen; van de
deelnemer maar ook van ons’ en ‘De prettige open sfeer en de gelijkwaardigheid tussen gasten
en deelnemers’ onderstrepen dit.
Speciaal voor vrijwilligers werd in 2017 vier keer de Zonnetijding uitgebracht, de nieuwsbrief
voor vrijwilligers. Net als voorgaande jaren werd op elke locatie - aan het eind van een
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watersportseizoen – voor de vrijwilligers een weekend georganiseerd, als dank voor de inzet
van het afgelopen jaar.

8,6

Vanuit de hoek van de deelnemers is er veel waardering voor de inzet
van vrijwilligers. De gelijkwaardigheid, de prettige sfeer tussen
deelnemers en vrijwilligers en het denken in mogelijkheden worden vaak
genoemd.
En het rapportcijfer dat de vrijwilligers aan SailWise geven, is ook trots
op te zijn. Een gemiddelde van 8,6!

“De vakanties hebben de wijze waarop ik achteraf ben omgegaan met dingen thuis beïnvloed.
Ik merkte dat ik op de boot dingen kon en vertaalde die naar mijn capaciteiten thuis.”
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De accommodaties
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
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. Tevens is er divers aangepast vaarmateriaal, zodat
alle gasten ongeacht hun beperking op een leuke en veilige
manier actief het water op kunnen.
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Onze maatschappelijke partners
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. Deze meerkosten en (nieuwe)
investeringen worden gefinancierd uit de bijdragen van fondsen, sponsoren, donateurs,
evenementen en giften.

Belangrijke maatschappelijke partners
SailWise is haar belangrijkste maatschappelijke partners, Fonds Gehandicaptensport, de
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) en Adessium Foundation, 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 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.
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.
De ondersteuning van de Nederlandse Staatsloterij is in 2017 sterk afgenomen. Met de fusie
met de Lotto heeft men gekozen voor een andere sponsorpropositie.

Evenementen
Ook in 2017 hebben diverse bedrijven, serviceclubs en verenigingen weer acties georganiseerd
ten behoeve van de gehandicapte watersporter. Waterland Yachtcharter (organisator van de de
SailWise-cup), het Roland Holst College in Hilversum, Badeendrace in Maarssen (Lions
Maarssen) en vele anderen leverden daarmee een belangrijke bijdrage om de watersport voor
mensen met een beperking in 2017 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.

Jaarverslag SailWise 2017 | 18

Communicatie
Naast de specifieke communicatie met elke maatschappelijk partner afzonderlijk ontvangen
onze partners twee keer per jaar een nieuwsbrief. Tevens werd in 2017 een relatiedag
georganiseerd in It Sailhûs, waarin naast een inhoudelijk programma – met medewerking van
een deelnemer en vrijwilliger - voldoende tijd was om kennis met elkaar te maken. Ook
ontvingen onze partners een uitnodiging voor de open dagen om een kijkje te komen nemen op
onze accommodaties.

De investeringen in 2017
In 2017 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:
Doorontwikkeling van boekingssysteem en website
Aanschaf watersportmateriaal voor It Sailhûs
Aanschaf van extra joystickbesturing
Vernieuwing diverse zeilen van het vaarmateriaal op Robinson Crusoe
Renovatie van een badkamer op Robinson Crusoe
Renovatie van de voorkant van het Commandeurshuis bij It Sailhûs
Vernieuwing van de zeillieren van de Beatrix
Vernieuwing van de accu’s van de Beatrix
Nieuwe zeilhuik voor de Lutgerdina
Nieuwe loopplank voor de Lutgerdina
Vernieuwing van de steiger van Robinson Crusoe
Aanschaf kinderzwermvesten voor Robinson Crusoe en It Sailhûs
Aanschaf van sup boards voor Robinson Crusoe
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SailWise bedankt bij deze graag nogmaals alle organisaties, stichtingen,
fondsen, bedrijven en mensen die haar ondersteunen en mede mogelijk maken
dat mensen met een handicap kunnen genieten van een uitdagende
watersportactiviteit:
Fonds Gehandicaptensport  NSGK  Adessium Foundation  Teamco Foundation  VSB fonds
 de Nederlandse Staatsloterij  Provincie Friesland  Waterland Yachtcharter  Delta Lloyd 
M-line  Poiesz supermarkten  de Scheepvaartkrant  Stichting Beatrixoord Noord Nederland
 Bank Nederlandse Gemeenten  Stichting SFO  Lionsclub Maarssen  Cornelia stichting 
Vaillantfonds  Mevr. Klein Gunnewiek  Stichting Aelwyn Florisz  Landelijke Stichting voor
Blinden en Slechtzienden  Divetro BV  RDO Balije van Utrecht  Phelps Stichting voor Spastici
 Old Course Loenen  PW Janssens Friesche Stichting  Stichting van Ommeren-de Voogt 
Rotterdamse Blinden Belangen  Grovestins-Stichting  Stichting Elise Mathilde Fonds 
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden  Enza Zadenbeheer bv  Stichting Nederlands
Scheepvaartmuseum  Printscan bv  Stichting Mr. A. Fentener van Vlissingen Fonds 
JC Ruigrokstichting  Stichting het Leyefonds  Stichting Gereformeerd Frans van Udenhuis 
Foppe Fonds  Mevr. Hoogterp en dhr Scherpenzeel (fietsactie Marmotte)  familie Estourgie
 Stichting Steunfonds DSA  Van Capellen Stichting  Charity Stichting Rob Beers  Stichting
Goede Doelen W&H  Stichting Blindenhulp  ASBN  Van Baaren Stichting  Stichting hulp
na Onderzoek  Fonds 1818  Stichting Johanna Donk Grote  Dullertstichting  Stichting W.D.
Bosch Fonds  Haagse Groene Kruisfonds  Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting 
Snickers de Bruijn Stichting  Stichting Femme van der Schaaf  Luide Keel Koor KWVL 
Stichting V.O.R.K  Goevaers & Zonen Bouwonderneming  Stichting Allartsoog  Stichting
Wings  Stichting A.L.H.J. Van Ravesteyn Fonds  Stichting Stalpaert van der Wiele 
Tivolifonds  Leidse Mij voor Weldadigheid  Stichting Zorgsteun Sneek  Stichting Ina van
Dam Fonds  Stichting het Gorene Weeshuis  Rolan Robotics bv  Bax Advocaten  Acris
Advies  Tjalma Consulting  dhr. de Jong  fam. Van Geest  fam. De Louwere  U-stal bv 
Dubbel en Dwars  fam. Van der Wal  het Oranjefonds en vele anderen, waaronder leerlingen
van het Roland Holst-college in Hilversum.
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Enkele activiteiten in 2017 uitgelicht
Het ervaringsverhaal als inzet bij marketingcommunicatie
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. In onze marketingcommunicatie in 2017 hebben de
deelnemers (en vrijwilligers) ‘het podium’ gekregen om over hun ervaringen en over de
meerwaarde die SailWise voor hen heeft, te vertellen.
- Offline – in de reisgids voor 2018 zijn prachtige ervaringsverhalen van deelnemers te
lezen.
- Online – in korte filmpjes, op de website, Facebook, Instagram en Twitter van SailWise,
vertellen deelnemers (en vrijwilligers) wat SailWise voor hen betekent. In de nieuwe
corporate film van SailWise staan 3 deelnemers centraal. Voor vrijwilligers is er een
nieuwe wervingsfilm gemaakt.
- Face-to-face – op 5 grote beurzen (Ziezo, Reva, Irma, Rehacare) en 14 kleinere,
regionale beurzen en evenementen hebben een groot aantal deelnemers (en
vrijwilligers) SailWise onder de aandacht gebracht.

Jongerenpanel
In 2017 is het jongerenpanel geïnstalleerd. Zowel (potentiele) deelnemers als vrijwilligers
hebben zitting in het panel. De jongeren geven SailWise ongevraagd en gevraagd advies over
het aantrekkelijk(er) maken van SailWise voor de jongere deelnemer (en ook vrijwilliger). De
eerste ideeën worden in 2018 ten uitvoer gebracht. Zo wordt er in het voorjaar van 2018 een
reüniedag georganiseerd voor deelnemers. En wordt een social media team in het leven
geroepen, vanuit het advies en de wens dat SailWise online meer in beeld is bij jongeren.

Jaarverslag SailWise 2017 | 22

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 2017 kennismakingsdagen
georganiseerd voor mensen met een visuele beperking. In
totaal zijn er 3 kennismakingsdagen georganiseerd. De
deelnemers (en hun begeleiders) waren enthousiast over
de kennismakingsdagen.
Presentatie onderzoek meerwaarde watersport
Op 16 november 2017 werd het onderzoeksrapport ‘De
meerwaarde van watersportactiviteiten voor mensen met
een beperking’ gepresenteerd. Het rapport bevat de
verslaglegging van de onderzoeken die de afgelopen twee
jaar zijn uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van
Wageningen University & Research in opdracht van
SailWise (zie ook pagina 10).
Wij willen alle onderzoekers van de Universiteit van
Wageningen, alle deelnemers aan het onderzoek en de
begeleidingscommissie van het onderzoeksproject hartelijk
danken voor het uitvoeren van het onderzoek.
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Een blik op de toekomst
Eind 2018 loopt het meerjarenplan 2016 – 2018 ten einde. Komend jaar wordt dan ook voor de
beleidsperiode 2019 – 2021 een nieuw meerjarenplan geformuleerd, welke zal worden
vastgesteld door de raad van Toezicht in de najaarsvergadering van 2018.
Voor 2018 staan verder onder meer op de agenda:
 Erkenningsregeling Goede doelen:
Per 1 januari 2016 kunnen goede doelen die een beroep doen op (financiële) steun van
het publiek, een Erkenning aanvragen bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
Met een Erkenning laten goede doelen zien dat zij de zaken op orde hebben en
transparant zijn over de bestedingen en over de bereikte resultaten. Hoewel SailWise
geen ‘klassiek’ goed doel is, wil zij graag in het kader van transparantie een Erkenning
aanvragen
 Herontwikkeling Robinson Crusoe:
De herontwikkeling van Robinson Crusoe staat al wat langer op het verlanglijstje van de
directie. In de negentiger jaren van de vorige eeuw (1997) is de huidige accommodatie
geopend. Een accommodatie die jaarlijks nog met veel plezier wordt bezocht door onze
gasten. Maar de tand des tijd is zichtbaar.
In 2018 wordt de fondsenwerving opgestart. Planning voor de herontwikkeling is de
winter 2019/2020
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Update 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 toekomstbestendige
financiering zijn de uitgangspunten voor de komende periode. In 2017 is verder gewerkt
aan de concretisering van het meerjarenplan
1) Verjonging van deelnemers en vrijwilligers. In 2017 heeft dit onder meer
geresulteerd in de oprichting van het jongerenpanel 2017 (zie hiervoor). Voor het
werven van jonge vrijwilligers hebben we naast de bestaande acties nieuwe wegen
gezocht: werving via Scouting Nederland, werving via en bij evenementen als Delta
Lloyd Regatta en Drakenbootrace en aanschrijven maritieme opleidingen. Deze
nieuwe kanalen hebben nog niet direct geleid tot meer nieuwe (jongere)
vrijwilligers.
2) Verhoging van het bezettingspercentage (vergroten marktpenetratie bij bestaande
groepen, vergroten aandeel van doelgroepen die ons nog onvoldoende bereiken en
differentiatie (waaronder appartementen It Sailhûs)). In 2017 zijn wederom
kennismakingsdagen georganiseerd (voor mytylscholen uit het zuiden van het land,
voor mensen met een visuele beperking, voor scouts met een beperking en voor
ANBO-leden). De samenwerking met Special Heroes is geconcretiseerd door het
(gezamenlijk) organiseren van een watersportevenement voor scholen uit Friesland
en onze accommodatie Robinson Crusoe in te zetten voor haar methodiek. Samen
met Rehab Academy is eind 2017 een voorstel neergelegd bij de gemeente
Wijdemeren (Robinson Crusoe) en Fryske Marren (Beatrix/It Sailhûs) ten einde
watersporten in te zetten voor de inwoners van de betreffende gemeentes die
kampen met een beperking om hen meer mee te laten doen.
3) Verbreding financieringsmix (adequaat inspelen op nieuwe
financieringsmogelijkheden). De samenwerking met Boerderij Kleurrijk voor wat
betreft de exploitatie is ook in 2017 voortgezet, de producten voor merchandising
zijn uitgebreid door samenwerking met Stichting Stunt (tassenlijn van oude zeilen
geproduceerd voor mensen met een beperking), de structuur voor een te lanceren
webshop (voorjaar 2018) is gerealiseerd en zijn nieuwe fondsen gevonden ter
dekking van meerkosten en investeringen.
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Kwaliteit en veilig klimaat
Kwaliteit en keurmerken
SailWise streeft naar een hoge kwaliteit en een hoge klanttevredenheid. Om dit te
bewerkstelligen beschikt SailWise over een aantal keurmerken en is aangesloten bij diverse
organisaties.
 NBAV
SailWise is lid van de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties en beschikt
over het NBAV keurmerk, waarin de kwaliteit van de geboden vakanties zowel op vlak
van toegankelijkheid, transparantie als begeleiding getoetst wordt.
 NOV
SailWise is lid van de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk en beschikt over het
keurmerk ‘Vvrijwillige inzet, goed geregeld’, waarin het vrijwilligersbeleid en de omgang
met vrijwilligers getoetst wordt.
 Steunpunt Kindervakanties
SailWise is lid van het Steunpunt Kindervakanties. Door samenwerking met collegaorganisaties wordt gestreefd naar optimalisatie van kwaliteit, veiligheid en
bereikbaarheid van kindervakanties, waarbij de positieve vakantie-ervaring van het kind
centraal staat.
 ANBI
SailWise is sinds 2008 erkend door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende
Instelling
In 2018 wordt vanwege de veranderende Europese Richtlijn Pakketreizen aansluiting gezocht
bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden).
En in 2018 wordt aansluiting gezocht bij de Erkenningsregeling Goede Doelen van het CBF.

Veilig klimaat
Veiligheid staat bij SailWise hoog in het vaandel en zo ook de sociale veiligheid. SailWise heeft
een gedragsreglement om ongewenst gedrag te voorkomen, waar iedere aanwezige op een
SailWise activiteit bij inschrijving of aangaan van een contract voor tekent. Daarnaast verlangt
SailWise van al haar medewerkers en vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Aan SailWise zijn 2 vertrouwenspersonen verbonden (dhr. Peter Clark en mevr. Marlout Corba)
tot wie iedereen zich kan wenden. In 2017 hebben de vertrouwenspersonen geen meldingen
ontvangen, zo blijkt uit hun jaarverslag.

Klachtenregeling
SailWise streeft er naar iedereen een zo plezierig mogelijke activiteit te bezorgen in een veilige
omgeving. Ondanks dit streven kan het natuurlijk altijd zijn dat mensen ontevreden zijn.
SailWise heeft derhalve een klachtenregeling waar mensen gebruik van kunnen maken. In 2017
zijn 3 klachten ontvangen en naar tevredenheid afgehandeld.
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Organisatie
SailWise is de handelsnaam van Stichting Watersport Gehandicapten Nederland en opereert
vanaf 1 januari 2013 zelfstandig vanuit haar kantoor in Enkhuizen.
Stichting Watersport Gehandicapten Nederland (SailWise) is opgericht op 19 december 1974 en
staat ingeschreven in het Stichtingen register van de KvK voor Utrecht en omstreken onder
nummer 41197804.
SailWise is erkend als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) sinds 1 januari 2008.
RISN nummer: 8042 17 488.
De stichting heeft ten doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn, de fysieke en
mentale onafhankelijkheid en de integratie van mensen met een handicap middels (het
aanbieden van) faciliteiten op het gebied van de watersport; en het bevorderen van deelname
van mensen met een handicap aan watersportactiviteiten; alles in de ruimste zin van het
woord. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Comité van Aanbeveling
Een aantal prominente Nederlanders onderstrepen het belang van watersport voor mensen met
een beperking in het algemeen en het belang van de activiteiten van SailWise voor de
doelgroep in het bijzonder. Zij maken om die reden deel uit van het Comité van Aanbeveling
van SailWise:
- Dorian van Rijsselberghe (tweemaal Olympisch kampioen (2012 en 2016) 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)

Toezicht en bestuur
SailWise is georganiseerd middels een Raad van Toezicht-model met een statutaire directie.
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De stichting onderschrijft de Code Goed Bestuur van de Samenwerkende Brancheorganisaties
Filantropie en zal dit met de aansluiting in 2018 bij de Erkenningsregeling Goede Doelen ook
extern laten toetsen.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en vergadert 5 maal per jaar. De RvT evalueert het
functioneren van de directie minimaal 1 maal per jaar en houdt 1 maal per jaar een
zelfevaluatie. De zittingstermijn is 4 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. Het
lidmaatschap van de Raad van Toezicht betreft een onbezoldigde functie. De leden van de Raad
van Toezicht hebben het recht om reiskosten of andere gemaakte onkosten op basis van de
werkelijk gemaakte kosten te declareren. In 2017 is hier net als in voorgaande jaren geen
gebruik van gemaakt.
De samenstelling van de Raad van Toezicht SailWise in 2017 was als volgt:
Mevr. Erica Bakkum
voorzitter (sinds 01-01-2014)
Mevr. Dieneke Mandema
lid (sinds 18-06-2013, in juni 2017 herbenoemd)
Dhr. Gert Nieuwboer
lid (sinds 18-06-2013, in juni 2017 herbenoemd)
Dhr. IJsbrand Dijkstra
lid (sinds 18-06-2013, in juni 2017 herbenoemd)
Dhr. Mat Botman
lid (sinds 01-01-2017)
Overige functies van de leden van de Raad van Toezicht
Mevr. Erica Bakkum

Mevr. Dieneke Mandema

Dhr. Gert Nieuwboer

Dhr. IJsbrand Dijkstra

Dhr. Mat Botman

Unitleider/Gynaecoloog Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
Bestuurslid VvAA
Lid Raad van Toezicht Raamwerk
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer
Directeur Organisatie &HR Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
Lid Raad van Toezicht Heelkunde Friesland
Lid Raad van Commissarissen Pantheion/Matchcare
Lid Raad van Toezicht Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer
Directeur SNP Natuurreizen
Lid Raad van Toezicht Waddenacademie
Voorzitter Bestuur SLOG (Stichting Landschap Ooijpolder Groesbeek)
Lid Raad van Toezicht Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer
Financieel adviseur/Eigenaar Ywamba BV
Penningmeester Bestuur Stichting Neys-van Hoogstratenfonds
Penningmeester Bestuur Vereniging Wadvaarders
Penningmeester Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten
Penningmeester IJsclub “Nooit Gedacht”
Lid Raad van Toezicht Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer
Bestuursadviseur/Eigenaar Botman Advies BV
Lid Raad van Toezicht Youké sterke jeugd
Lid Raad van Toezicht Warande
Lid Raad van Commissarissen (voorzitter) Heuvelrug Wonen
Bestuurslid (financiën) PerSaldo
Docent NVTZ-academie (Ned. Ver. voor Toezichthouders in de Zorg)
Docent (Postgraduate controllersopleiding) Vrije Universiteit Amsterdam
Lid Raad van Toezicht Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer
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Directie
De directie is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de stichting. SailWise kent een
collegiale directie met 2 leden, waarvan 1 de voorzittersrol heeft.
De directie rapporteert regelmatig en minimaal 4x per jaar aan de Raad van Toezicht en legt
daarmee verantwoording af over het gevoerde beleid en bereikte resultaten.
De samenstelling van de directie in 2017 was als volgt:
Dhr. Menne Scherpenzeel (algemeen directeur vanaf 01-01-2013, 80% dienstverband)
Dhr. Michiel Meijers (adjunct-directeur vanaf 01-01-2013, 100% dienstverband)
De directie is in loondienst en wordt conform de in het SailWise-personeelshandboek
neergelegde rechtspositieregeling en inschaling uitbetaald in schaal X en XII. In de jaarrekening
is de specificatie van de salariëring van de individuele directieleden opgenomen.
Naast het dienstverband bij SailWise hebben de directieleden de volgende nevenfuncties:
Dhr. Menne Scherpenzeel

Dhr. Michiel Meijers

Adviseur/Mede-eigenaar Blauwe Noordzee
Bestuurslid NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk)
Bestuurslid Nederland Filantropieland
Directeur/bestuurder Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer
Penningmeester NBAV (Ned. Branchevereniging Aangepaste Vakanties
Directeur/bestuurder Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer

Verbonden partijen
SailWise heeft vanuit risico-oogpunt voor de realisatie van het project It Sailhûs in 2009 een
separate stichting opgericht, Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer. In deze stichting is het
eigendom, de ontwikkeling en het beheer van de locatie in Elahuizen ondergebracht en
functioneert deze als steunstichting voor SailWise. De stichtingen kennen eenheid van bestuur
en toezicht.

Interne Beheersing
Voor een uitvoerende goede doelenorganisatie als SailWise vormt reputatieschade volgend uit
een incident misschien wel het belangrijkste risico.
Binnen de organisatie wordt daarom veel nadruk gelegd op preventie en heldere protocollen en
procedures om processen onder alle omstandigheden beheersbaar te houden en risico’s te
minimaliseren. Dit geldt zowel voor de uitvoering op de accommodaties (continue training
personeel en vrijwilligers, vastgelegde en uitgewerkte noodrollen en regelmatig oefenen
daarvan) als op kantoor (functiescheiding, checks en balances, heldere procedures, zoals
AO/IB). Waar nodig zijn praktische risico’s afdoende verzekerd (brand en calamiteiten,
aansprakelijkheid, ongevallen, verzuim, vervoer).

Personeel
In 2017 waren gemiddeld 22 personen in loondienst van de stichting.
SailWise heeft een eigen rechtspositieregeling opgesteld, die tezamen met de overige
arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het SailWise personeelshandboek.
Naast het personeel in loondienst maakte SailWise gebruik van 2 freelancers voor projecten, en
een freelancer voor ziektevervanging op 1 van de accommodaties.
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SailWise voorziet 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

Aantal personen

Aantal fte

Management
Ondersteunende diensten en staf
Schippers/beheerders/maten

2
11
16

1,8
3,3
11.5

Totaal

29

16,6

Directie
Dhr. Menne Scherpenzeel
Dhr. Michiel Meijers

directeur (80%)
adjunct directeur (100%)

Kantoor SailWise, ondersteunende diensten en staf
Mevr. Carola Waalwijk
Mevr. Brenda Kok
Mevr. Petra van der Plas
Mevr. Ingrid Damen
Mevr. Sylvia Schaft
Mevr. Annemieke Schuffelen
Mevr. Femke Drewes
Mevr. Geeske Meems
Mevr. Karen van den Berg
Dhr. Ruud Beers
Mevr. Myriam Gonsalez de Pina

boekingen en planning (84%)
administratie boekingen (42%, vanaf 15/02)
inval boekingen en planning (oproep, vanaf 01-10)
financiële administratie (42%, tot 01-05)
financiële administratie (42%, vanaf 06-06)
communicatie (63% tot 01-05)
communicatie (63% 01-05 t/m 31-06)
communicatie (freelance vanaf 31-06)
projectmanager (freelance)
onderhoud en werkplaats (63%)
schoonmaak (oproep)

Lutgerdina
Dhr. Mark Muller
Dhr. Arjen van der Bie
Dhr. Bob Vervoort
Dhr. Jafeth van Berkum
Dhr. Stefan van Zessen
Mevr. Elizabeth Koopman

schipper (75%)
schipper (100%)
maat (75%)
maat (75%)
maat (53%)
maat (100%, 01-03 t/m 30-11 en vanaf 1-12 75%)

Robinson Crusoe
Dhr. Bart van Driel
Dhr. John Peters
Mevr. Petra van der Plas
Dhr. Niels Kroneman
Mevr. Anja van Balen
Dhr. Daniel van Hanenberg
Dhr. Joris Romeijn

beheerder (100%)
beheerder (100%)
ass. beheerder (100%, 01-03 t/m 31-10)
ass. beheerder (75%, tot 31-08)
ass. beheerder (71%, vanaf 01-03)
ass. beheerder (95%, 01-03 t/m 30-11, vanaf 1-12 100%)
ass. Beheerder (80%, vanaf 01-08)
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Beatrix en It Sailhûs
Mevr. Barbara Bos
Mevr. Durkje Hoogterp
Dhr. Colin den Heijer

schipper/beheerder (100%)
schipper/beheerder (90%)
inval schipper/beheerder (freelance)
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Financiën
Op 26 april 2018 heeft de accountant Van Ree Accountants de goedkeurende verklaring
afgegeven en de Raad van Toezicht de jaarrekening vastgesteld.
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van RJ 650
De volledige jaarrekening en accountantsverklaring is te downloaden vanaf www.sailwise.nl of
op te vragen via het kantoor van SailWise.
Korte toelichting op de jaarrekening 2017








2017 is het eerste boekjaar dat de jaarrekening opgesteld is conform RJ 650
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting aan de batenzijde nader
toegelicht:
o De bijdragen van meerjarige financiers zijn afgenomen
o De bijdragen van incidentele financiers zijn toegenomen
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting aan de lasten zijde nader
toegelicht;
o De kosten van activiteiten vallen hoger uit door veel investeringen en
vervangingen (besteding van doelgiften uit het voorgaande boekjaar)
o De inkomsten uit de eigenbijdrages van de deelnemers is gegroeid ten opzichte
van 2016, maar lager uitgevallen dan begroot.
Het saldo van Baten en lasten valt daardoor lager uit dan begroot
2017 is na bestemming van het resultaat, uiteindelijk afgesloten met een klein negatief
resultaat (minus 67 euro). Dit resultaat is onttrokken aan de algemene reserve.
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Balans 2017
SailWise
Enkhuizen

26 april 2018

BALANS
(na resultaatbestemming)

Activa

31 december 2017
€

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
Waarborgsommen
Omzetbelasting

3
4
5
6

31 december 2016
€

€

€

101.325
8.872
6.127

109.301
12.731
8.832
116.324

130.864

31.479

33.241

261.955
128.565
850
12.380
1.000
0

218.166
301.245
2.021
12.631
1.000
6.719
404.750

541.782

LIQUIDE MIDDELEN

274.432

155.446

Totaal

826.985

861.333

Passiva

EIGEN VERMOGEN
Continuïteitsreserve
Overige bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

7
8
9

74.171
147.543
123.346

VOORZIENINGEN
Voorziening personeel (jubilea)

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

Totaal

10

11
12

74.240
162.879
203.313
345.060

440.432

6.801

6.238

40.977
17.184
3.724
27.151
3.005
383.083

70.653
18.673
0
22.098
5.158
298.081
475.124

414.663

826.985

861.333
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Staat van baten en lasten 2017
SailWise
Enkhuizen

26 april 2018

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Resultaat
2017
€

Begroting
2017
€

Resultaat
2016
€

BATEN
Bijdrage Fonds Gehandicaptensport
Overige meerjarige fondsen
Overige fondsen
Bijdragen Particulieren
Bijdragen Bedrijfsleven
Giften/acties
Verkoop diverse materialen
Overige baten en lasten
Doelgiften

13
13

Totaal baten

160.000
204.700
128.450
14.514
34.091
47.123
10.742
6.573
35.306

156.000
235.000
60.000
20.000
35.000
45.000
11.000
7.600
45.000

160.000
352.384
66.166
24.373
17.773
36.482
8.898
11.761
149.027

641.499
1.207.566

614.600

826.864
1.207.566

LASTEN
Besteed aan doelstelling
Kosten activiteiten en accommodaties
Kosten voorlichting en communicatie
Eigen bijdrage deelnemers

978.766
147.453
-544.357

Resultaat doelstelling
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Totaal lasten
Saldo voor financiële baten en lasten:

910.980
155.410
-556.582

925.916
164.408
-525.459

581.862

509.808

564.865

80.051
75.109

80.406
76.756

85.049
77.829

737.022
SailWise
-95.523

666.970

727.743
resultaat
99.121

-52.370

Financiële baten en lasten (rente)

151

500

654

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-95.372

-51.870

99.775

-69
-15.336
-79.967

2.875
-37.500
-17.245

9.532
22.789
67.454

-95.372

-51.870

99.775

Bestemming saldo baten en lasten
Continuïteitsreserve
Overige bestemmingsreserves *
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 € 28.407,- betreffen de in het boekjaar bestede doelbestemde giften. Deze zijn geactiveerd bij de materiele en/of immateriele activa. De
onttrekking ad € 43.743,- betreffen afschrijvingen van de in het verleden geactiveerde activa. Per saldo wordt daarmee € 15.336,- onttrokken aan de bestemmingsreserve.
** Bestemmingsfondsen: De toevoeging ad € 29.015,- aan de desbetreffenden bestemmingsfondsen betreffen de in het boekjaar ontvangen en nog niet bestede doelbestemde giften.
De onttrekking ad € 108.982,- betreffen de in het boekjaar bestede en verantwoorde doelbestemde giften uit voorgaande jaren. Per saldo wordt daarmee € 79.967,- onttrokken aan de
bestemmingsfondsen.
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Verantwoording bestedingen naar doelstelling
26 april 2018

SailWise
Enkhuizen
VERANTWOORDING BESTEDINGEN NAAR DOELSTELLING
Adm. & beh.

Werving

Besteed aan doelstelling
Besteed aan doelstelling
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
Bruto Lasten

Activiteiten en
accommodatie
€
421.197
81.098
23.857
7.021
40.212
0
17.686
0
110.970
106.421
121.443
4.152
44.709

Voorlichting en
communicatie
€
0
84.071
0
4.032
23.091
36.259
0
0
0
0
0
0
0

Wervingskosten
€
0
51.135
0
2.027
11.611
0
0
15.277
0
0
0
0
0

978.766

147.453

80.051

Administratie
en beheer
€

Totale
resultaat

Begroting

Resultaat

2017
€

2017
€

2016
€

0
55.385
0
2.932
16.792
0
0
0
0
0
0
0
0

421.197
271.690
23.857
16.012
91.707
36.259
17.686
15.277
110.970
106.421
121.443
4.152
44.709

430.197
276.199
23.751
14.892
96.802
41.820
17.090
14.280
86.511
101.190
77.070
3.750
40.000

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

75.109

1.281.380

1.223.552

1.253.202

Ratio's gebaseerd op de bruto lasten
Ratio besteding doelstelling 2017 werkelijke uitgaven
ten opzichte van totaal bruto lasten 2017

87,9%

6,2%

5,9%

Ter vergelijk de verdeling in 2016

87,0%

6,8%

6,2%

Ratio besteding doelstelling 2017 werkelijke uitgaven
ten opzichte van de baten

152,8%

Onderverdeling na saldering lasten voor eigen
Eigen bijdrages deelnemers

-544.357

0

0

0

-544.357

-556.582

-525.459

Netto Lasten (na saldering met eigen bijdrages

434.409

147.453

80.051

75.109

737.022

666.970

727.743

Ratio's gebaseerd op de netto lasten, na saldering voor de eigenbijdrages van de deelnemers
Ratio besteding doelstelling 2017 gesaldeerd voor
eigen bijdrage deelnemers, tov netto lasten

78,9%

10,9%

10,2%

Ter vergelijk de verdeling in 2016

77,6%

11,7%

10,7%

Ratio besteding doelstelling 2017 gesaldeerd voor
eigen bijdrage deelnemers tov baten

90,7%
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SailWise

www.sailwise.nl

Bierkade 1
1601 KR Enkhuizen
0228 – 350 756

info@sailwise.nl
Facebook: /SailWise
Instagram: @stichtingsailwise

