
 
 

  

 
Jaarverslag 2018 

 
Normaal wat normaal kan en  
speciaal wat speciaal moet 



 Jaarverslag SailWise 2018 | 2 
 

45 jaar onbeperkt genieten van actieve watersport 

SailWise staat al 45 jaar voor onbeperkt genieten van de meerwaarde van actieve watersport. 
Grenzen verleggen, jezelf ontwikkelen en eigen regie zijn hierbij de sleutelwoorden.  

Veel deelnemers genieten van ons aanbod. SailWise krijgt jaarlijks niet alleen een hoog 
rapportcijfer, maar ook in 2018 is het aantal deelnemers weer toegenomen. Dat geldt zowel 
voor het aantal deelnemers aan de individuele en groepsreizen als voor het aantal boekingen 
van de appartementen in It Sailhûs.   

“Het is heerlijk om de wind door je haren te voelen en stilte van het water te ervaren. 
Watersporten bij SailWise is actief, stoer en grensverleggend. Alles kan en dat maakt de 
ervaring voor mij compleet.” 

‘‘Je vergeet je beperkingen en je hebt het gevoel dat je de wereld aankunt. Ik kreeg daar 
zoveel energie van, dat ik aan het einde van de vakantie dacht: ‘Zie je wel, ik kan nog heel 
veel!’’ 

“Bij SailWise zien ze je kwaliteiten en de dingen die je kan. Het meest bijzondere aan een 
vakantie bij SailWise is dat de deelnemers en bemanning hetzelfde zijn. Je beperking doet er 
daardoor niet toe. Je wordt gezien zoals je bent en voelt.”  

Deze en andere uitspraken onderstrepen dat deelname aan watersportactiviteiten en –vakanties 
veel meer is dan alleen genieten op het water. Door de inzet van een groot aantal vrijwilligers 
en maatschappelijk partners blijft watersport toegankelijk voor iedereen.  

Wij willen iedereen – medewerkers, vrijwilligers en maatschappelijk partners - bedanken voor 
hun grote inzet in het afgelopen jaar en zien uit naar een mooi watersportseizoen in 2019. 

 
Enkhuizen, april 2019 
 
Erica Bakkum, voorzitter Raad van Toezicht 
Menne Scherpenzeel, directeur / bestuurder 
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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 als in 
financieel opzicht.  

 

 
“Dat ik in staat was om zoveel te zeilen, heeft me zoveel meer vertrouwen gegeven. Vooraf had 
ik niet verwacht dat ik zoveel kon.’ 

 

 

 

 

 

          
  



 Jaarverslag SailWise 2018 | 5 
 

 
 
 
Waar wij voor staan 
 
SailWise is de merk- en werknaam van de Stichting Watersport Gehandicapten Nederland 
(opgericht in 1974). SailWise is een organisatie zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status. 
Alleen dankzij voldoende financiële steun van sponsors, fondsen en donateurs is het voor 
SailWise mogelijk om haar watersportactiviteiten en -vakanties conform haar ideële doelstelling 
tegen gunstige tarieven aan te bieden en haar bedrijfsvoering gezond te houden. 
 
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 
eenieder 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;  

- 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’). 
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Onze werkwijze 

 
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. Door te 
denken in mogelijkheden vallen traditionele verschillen en vooroordelen weg.  
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. 
 
‘Die dag viel het stigma 'slechtziend' enorm van mij af. Ik neem die ervaring ook mee tijdens 
mijn proces waar ik mij sinds twee jaar in bevind. Van goed kunnen zien naar slechtziend is 
'veel' oude patronen verliezen. Maar door deze dag zag ik dat je nog heel veel wel kan 
ondernemen.’ 
 
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” 
 

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 uitstijgen. 
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‘Echt alles kan bij SailWise, niets is te gek’  

Het verhaal van Anja (30)   
‘Ik kom al heel lang op het watersporteiland Robinson Crusoe. Ik 
voel me er thuis omdat ik daar mijn beperkingen niet ervaar. Echt 
alles kan bij SailWise, van zeilen tot waterskiën. Niets is te gek. 
Waterskiën is mijn favoriet. Wel met begeleiding natuurlijk, anders 
is de lol er snel vanaf. Maar de vrijheid die dat geeft, is echt 
geweldig! In het begin kwam ik alleen naar Robinson Crusoe, maar 
door de jaren heen heb ik veel vrienden gemaakt. Inmiddels zorgen 
we ervoor dat we in dezelfde periode boeken, zodat we samen op 
vakantie kunnen.’ 
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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 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. 

 
Wetenschappelijk onderzoek 

Om nog scherper zicht te krijgen op de meerwaarde van de watersportactiviteiten voor mensen 
met een beperking is onderzoek uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Wageningen 
University & Research (rapport ‘De meerwaarde van watersportactiviteiten voor mensen met 
een beperking’, WUR, oktober 2017).  

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’). 
 
 

  

Monitoring & evaluatie vrijwilligers 

Naast de schriftelijke evaluatie onder onze deelnemers vragen we ook aan onze vrijwilligers 
hoe zij het vrijwilligerswerk bij SailWise hebben ervaren. Daartoe ontvangen zij een 
enquête. Hiermee brengen wij de kwaliteit van ons aanbod in beeld en kunnen we – 
wanneer nodig – wijzigingen aanbrengen. Daarnaast wordt elke reis na afloop door de 
professionele bemanning en de vrijwilligers geëvalueerd: ‘Wat ging goed?’ en ‘Wat behoeft 
aandacht’ zijn daarbij de centrale vragen. 
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Resultaten 2018 
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 3079   
‘vrijwilligers-mensdagen’ werden in 2018 in totaal rond de 5960 'watersportmensdagen' 
ingevuld (ter vergelijk 2017, met behulp van 2904 vrijwilligersmensdagen zijn er 5631 
watersportmensdagen verzorgd). 
 
Groepen 
Onze accommodaties worden 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. 
 

        
68 groepen  872 gasten  2835 watersportmensdagen 
(2017=58)  (2017=728)  (2017=2748) 
      
 
 
 
Individuele deelnemers 
Naast het aanbod voor groepen 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.  
 
 

         
567 gasten   3125 dagen   5,5 dagen  > 70%  
(2017=543)   (2017=2883)   (2017=5,3)  van de gasten 
Individuele inschrijvingen Watersportmensdagen Gem. verblijfsduur komt terug  
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In tegenstelling tot vorig jaar en de verwachting (laatste jaren was er 
een trend naar kortere verblijfsperiodes) is de gemiddelde verblijfsduur 
in 2018 weer iets toegenomen. 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 wederom hoog: een 8,7. 

 
 
 
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 van It Sailhûs – zowel de groepsaccommodatie als de appartementen – heeft de 
laatste 2 jaar een belangrijke groei laten zien. In 2018 hebben bijna 2x zoveel gezinnen als in 
2017 kunnen genieten van deze aangepaste locatie. Niet onvermeld mag blijven dat de reacties 
van de gasten op het verblijf in It Sailhûs onverminderd positief zijn.  
 

 
‘Mijn mooiste moment is om de Friese skûtsjes te zien vanaf de Lutgerdina’  

Het verhaal van Frank (44)  
‘Ik ben een bezige bij, ik moet niet op een strand gaan liggen. Bij 
SailWise ben je actief bezig, omdat er altijd iets te doen is. Toch 
ben je niets verplicht: als je iets niet wilt, dan pakt iemand anders 
het voor je op. Ik kom helemaal tot rust op het water. Mijn mooiste 
moment is om de Friese skûtsjes te zien vanaf de Lutgerdina.’ 

‘De sfeer aan boord is erg gezellig. Ik vind het leuk als de 
deelnemers en bemanning gedurende de vakantie naar elkaar 
toegroeien. Dat is niet alleen fijn voor bijvoorbeeld het hijsen van 
het grote zeil, waar zes mensen voor nodig zijn, maar ook ’s avonds 
een spelletje spelen is gezelliger als je elkaar wat beter kent.’ 

 

  

8,7 
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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 2018 waren er in totaal 290 unieke vrijwilligers gemiddeld meer dan 10 dagen en nachten 
actief (3079 vrijwilligersmensdagen).  
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 ADL-
assistentie. 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 2018 zijn wederom 7 klusweekenden/periodes georganiseerd, gemiddeld 
tien vrijwilligers per weekend/periode. Daarnaast zijn in het kader van mvo/mbo en NL 
DOET ook klusdagen voor bedrijven georganiseerd.  

- Promotie en werving: naast de ‘traditionele’ vrijwilligers zijn onze deelnemers ook 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 2018 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 2018 vier keer de Zonnetijding uitgebracht, de nieuwsbrief 
voor vrijwilligers. Net als voorgaande jaren werd op elke locatie - aan het eind van het 
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watersportseizoen – voor de vrijwilligers een weekend georganiseerd, als dank voor de inzet 
van het afgelopen jaar.  
 

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 om 
trots op te zijn. Een gemiddelde van 8,7! 

 
 
 
‘Watersporten bij SailWise is actief, stoer en grensverleggend’  
 
Het verhaal van Yvonne (35)  
‘Ik ben al meer dan 25 keer op vakantie geweest met SailWise en 
heb in die tijd alle locaties wel een keer bezocht. Het beviel me 
vanaf het begin goed. Ik kan gewoon meedoen omdat de focus 
vooral ligt op wat ik wél kan. Je mag zélf varen, in plaats van dat je 
gevaren wordt. Dat maakt een vakantie bij SailWise uniek’.  
  
Ook de sfeer aan boord is bijzonder: er is onderling veel humor, 
maar je wordt serieus genomen wanneer dat nodig is. Ik ben graag 
op het water. Het is heerlijk om de wind door je haren te voelen en 
de stilte op het water te ervaren. Watersporten bij SailWise is 
actief, stoer en grensverleggend. Alles kan en dat maakt de 
ervaring voor mij compleet.’ 
 
 
  

  

8,7 
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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 belangrijke maatschappelijke partners, 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 heeft SailWise tot en met 2018 in het kader van het project ‘op weg naar 
een toekomstig bestendig SailWise’ aanzienlijk ondersteund. Met deze bijdrage heeft SailWise 
een professionaliseringsslag kunnen maken op diverse vlakken. In het jaar 2019 ondersteunt zij 
SailWise nog eenmalig met een donatie. 
In het najaar van 2018 heeft SailWise twee nieuw partnerships kunnen afsluiten: met 
HandicapNL en het Nationaal MS Fonds. In 2019 en daarna wordt verdere invulling gegeven 
aan deze partnerships. 
 
Evenementen 
Ook in 2018 hebben diverse bedrijven, serviceclubs en verenigingen weer acties georganiseerd 
ten behoeve van de gehandicapte watersporter. Zo hebben onder meer Waterland Yachtcharter 
(organisator van de de SailWise-cup), het Roland Holst College in Hilversum, en vele anderen 
een belangrijke bijdrage geleverd om de watersport voor mensen met een beperking in 2018 
betaalbaar te houden en de investeringen in het behoud en het 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. Voor Delta Lloyd betrof 2018 het laatste jaar als gevolg van de fusie met 
Nationale Nederlanden. Wij willen Delta Lloyd hartelijk danken voor de ondersteuning in de 
afgelopen jaren.  Net als in 2016 en 2017 heeft supermarktketen Poiesz  SailWise ondersteund 
met een budget om boodschappen te doen voor haar gasten en vrijwilligers. 
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Communicatie 
Naast de specifieke communicatie met elke maatschappelijk partner afzonderlijk ontvangen 
onze partners twee keer per jaar een nieuwsbrief. Ook ontvingen onze partners een uitnodiging 
voor de open dagen om een kijkje te komen nemen op onze accommodaties. 
 
De investeringen in 2018 
In 2018 hebben wij dankzij de bijdragen van diverse fondsen en doelgiften van particulieren en 
organisaties wederom diverse 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  
- Vernieuwing diverse zeilen van het vaarmateriaal op Robinson Crusoe 
- Vernieuwing van de lichtaccu’s van de Beatrix 
- Electrische bediening van de zwaardlieren van de Lutgerdina 
- Vervanging van de zwemvesten voor Robinson Crusoe  
- Nieuwe wasmachine en vriezer voor de Lutgerdina 
- Groot onderhoud aan mast en want van de Lutgerdina 
-  AED voor Robinson Crusoe 
 
 
 
   
‘Laat al je angsten en doemdenken thuis, dan kan en ga je echt genieten’  

Het verhaal van Diana (50)  
‘In de nieuwsbrief van het Nationaal MS Fonds las ik dat er nog 
enkele plaatsen vrij waren om een weekendje te gaan zeilen met 
SailWise. ‘Waarom niet?’, dacht ik. Gezelligheid, nieuwe mensen 
ontmoeten en uitdagingen aangaan passen wel bij mij. We 
verbleven in het Sailhûs in Elahuizen, een dorpje aan de Fluessen. 
SailWise heeft veel ervaring met het omgaan met beperkingen. 
Alles was tot in de puntjes geregeld, waardoor ik al mijn angsten 
overboord kon gooien en volop kon genieten van een heerlijke 
vakantie!’ 

 ‘Voor mij was deze vakantie met SailWise grensverleggend en 
uitdagend. Je kunt en mag alles proberen, omdat er altijd een toeziend oog is. Daardoor 
vergeet je je beperkingen en heb je het gevoel dat je de hele wereld aankunt. Ik kreeg daar 
zoveel energie van, dat ik aan het einde van de vakantie dacht: ‘Zie je wel, ik kan nog heel 
veel!’     
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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  Stichting Vogelengezang  Waterland Yachtcharter  
Stichting SFO  Cornelia stichting  Vaillantfonds  Stichting Talent  Delta Lloyd  M-line  
Poiesz supermarkten  de Scheepvaartkrant  Stichting Beatrixoord Noord Nederland  
Grovestins-Stichting  Russel ter Brugge Fonds  Stichting Aelwyn Florisz  Stichting 
Theodora Boasson  Foppe Fonds  Stichting Physico  ING Nederland fonds  Rabobank 
Amsterdam  Coovels Smit stichting  Divetro BV  RDO Balije van Utrecht  Phelps 
Stichting voor Spastici  PW Janssens Friesche Stichting  Rotterdamse Blinden Belangen  
Stichting Elise Mathilde Fonds  Stichting Weeshuis der Doopsgezinden  Stichting Mr. A. 
Fentener van Vlissingen Fonds  Stichting Roode of Burger Weeshuis  Stichting het 
Diakonessehuis  Stichting Herbert Duijntjer Fonds  Stichting Zonnegloren  Stichting Kloek 
 Odd Fellows Dronten  Stichting Thurkowfonds  Stichting Tilmanshof  
Studentenzeilvereniging Mayday  Stichting Gereformeerd Frans van Udenhuis  Stichting 
Steunfonds CSA  Van Capellen Stichting  Stichting Goede Doelen W&H  Fonds 1818  
Stichting Johanna Donk Grote  Stichting W.D. Bosch Fonds  Notaris praktijk Meppelink   
Stichting Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting  Snickers de Bruijn Stichting  Shell 
Nederland BV  Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds  Stichting Communityservice RO 
 Groep Joost van de Zwart  Familie Wijma  Stichting Van Limburg Stirum  Stichting 
Kruiswerk IJsselstein  Stichting Anthony Gasthuis fonds  RG Ingelse’s still going strong  
Stichting Lateringe Fam Fonds  Bou van Gorp Stichting  Stichting Steunfonds Zorg 
Kampen  Goevaers & Zonen Bouwonderneming  Familie de Goede  dhr. Scherpenzeel  
Stichting het Groene Weeshuis  Acris Advies  Diaconie Monickendam  Familie Noordman 
 dhr. de Jong  fam. Van Geest  fam. De Louwere  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 2018 uitgelicht 
 
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 zijn in 2018 ten uitvoer gebracht. Zo is er in het voorjaar van 2018 een reünie 
dag georganiseerd voor deelnemers. En is een social media team in het leven geroepen, vanuit 
het advies en de wens dat SailWise online meer in beeld is bij jongeren. 
 
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 
zijn wederom in 2018 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.  
 
Nieuwe partnerships 
Eind 2018 heeft SailWise overeenkomsten afgesloten met twee nieuwe partners: het Nationaal 
MS Fonds en HandicapNL. Met de steun van het Nationaal MS Fonds kunnen mensen met MS 
genieten van de meerwaarde van watersport: naast het organiseren van een speciaal aanbod 
voor het Nationaal MS Fonds, draagt het Nationaal MS Fonds ook bij aan de meerkosten van 
deze watersportactiviteiten voor mensen met MS. 
Met HandicapNL is een driejarige overeenkomst afgesloten om meer mensen te laten genieten 
van meerdaagse actieve watersport, met daarbij het accent op mensen met een zware 
handicap en mensen met een verstandelijke handicap.  
 
Herontwikkeling Robinson Crusoe 
In 2018 is de fondsenwerving opgestart voor de herontwikkeling van Robinson Crusoe en zijn 
de eerste schetsen gemaakt.  Inmiddels zijn de eerste toekenningen binnen.  
Planning voor de realisatie van de herontwikkeling is winter 2019/2020 en/of winter 2020/2021. 
 
Scheepvaartmuseum  
De Lutgerdina lag afgemeerd bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam tijdens de officiële 
opening van het vaarseizoen! De Lutgerdina trok veel bekijks. De schipper, maten en 
vrijwilligers verzorgden het hele weekend rondleidingen voor geïnteresseerden. Veel mensen 
waren verrast over de aanpassingen en mogelijkheden voor mensen met een handicap om mee 
te varen en over de aanpassingen die het mogelijk maken dat onze deelnemers actief mee 
kunnen zeilen. De aanwezigheid van de Lutgerdina zorgde ook voor de nodige media-aandacht. 
Zo verzorgde de regionale zender NH Nieuws een liveverslag vanuit het Scheepvaartmuseum, 
waarbij deelnemers van SailWise en een vrijwilliger werden geïnterviewd en de kijkers ‘een 
kijkje’ in het schip kregen. 
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‘SailWise is in staat het onmogelijke mogelijk te maken’ 

Het verhaal van Marcel  
‘Met slechts 1% zicht was een actieve zeilvakantie op een groot 
schip niet direct mijn eerste keuze. Dankzij SailWise verdween die 
terughoudendheid: wat ooit begon met een dagje meevaren op de 
catamaran Beatrix, is inmiddels uitgegroeid tot een weekje zeilen 
op de Lutgerdina. Bij SailWise weet ik zeker dat mijn beperking 
geen rol speelt, dus ik kan zelfstandig op vakantie zonder dat ik 
vooraf moet uitzoeken of overleggen of de reis wel geschikt is voor 
mij.’ 

‘Dankzij de jarenlange ervaring in het omgaan met mensen met 
beperkingen is SailWise in staat het onmogelijke mogelijk te maken. 
Het is geen enkel probleem als de bemanning en vrijwilligers een 
half uur moeten werken om jou als deelnemer tien seconden plezier te laten ervaren. Bij 
SailWise geniet je dus van een onbegrensde vakantie, waarin alles mogelijk is!’  
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Meerjarenplan 2019-2021 
Voor de periode 2019 -2021 heeft SailWise een meerjarenplan geformuleerd vanuit de 
ambitie dat iedereen moet weten dat hij of zij kan watersporten ongeacht zijn of haar 
beperking. Een toekomstbestendige financiering van de meerkosten voor de doelgroep, 
behoud van de kwaliteit en een groei van het aantal deelnemers zijn de uitgangspunten 
voor de komende periode. Daarmee bouwen wij voort op de resultaten van de vorige 
periode, 2016 – 2018  
 
Speerpunten voor de komende planperiode 
Ten einde onze missie te realiseren, zijn 3 markten voor SailWise van belang: de markt van 
deelnemers, de markt van vrijwilligers en de markt van financiers. Voor elk van deze 
markten hebben we de komende periode speerpunten geformuleerd, mede op basis van 
een interne en externe analyse. 

A) Deelnemers - De komende 3 jaar willen wij een groei van het aantal 
watersportmensdagen bewerkstelligen tussen de 5 en 10% op jaarbasis. 

B) Vrijwilligers - Met de groei van het aantal deelnemers is de inzet van meer 
vrijwilligers onontbeerlijk. In de komende periode willen wij een groei van 25% van 
het aantal vrijwilligers realiseren. 

C) Financiers - Het verbreden van de financieringsmix voor de meerkosten voor de 
doelgroep blijft het belangrijkste aandachtspunt met het oog op een 
toekomstbestendige organisatie om dit unieke aanbod te kunnen blijven bieden 
(vasthouden aan ideële doelstelling en garanderen van de continuïteit). 
 

Continue aandachtspunten 
Naast de speerpunten is er ook sprake van continue aandachtspunten: 
• Naamsbekendheid bij de stakeholders. 
• Stakeholdersmanagement (bestaande en potentiële klantgroepen). 
• Verduurzaming: verkleinen van de ecologische footprint van SailWise. 
• State-of-the-art watersportactiviteiten en –accommodaties. 
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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 ‘Vrijwillige 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 collega-
organisaties 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 2019 wordt aansluiting gezocht bij de Erkenningsregeling Goede Doelen van het CBF. 
Datzelfde geldt voor aansluiting bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). 
 
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 2018 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 2018 
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 2018 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, in september 2017   

herbenoemd)     
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  Lid Raad van Bestuur, Medisch Centrum Leeuwarden 
    lid RvC VvAA Holding Group 
    Lid Raad van Toezicht Raamwerk 
    Voorzitter Raad van Toezicht Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer 
Mevr. Dieneke Mandema Directeur Organisatie &HR Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
    Lid Raad van Toezicht Heelkunde Friesland 
    Lid Raad van Toezicht Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer 
Dhr. Gert Nieuwboer  Directeur SNP Natuurreizen 
    Lid Raad van Toezicht Waddenacademie 
    Voorzitter Bestuur SLOG (Stichting Landschap Ooijpolder Groesbeek) 
    Lid Raad van Toezicht Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer 
Dhr. IJsbrand Dijkstra  Financieel adviseur/Eigenaar Ywambu 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 
Dhr. Mat Botman  Bestuursadviseur/Eigenaar Botman Advies BV 
    Lid Raad van Toezicht Youké sterke jeugd 
    Lid Raad van Toezicht Warande 
    Lid Raad van Commissarissen (voorzitter) Heuvelrug Wonen 
    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 2018 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 Adviseur/Mede-eigenaar Blauwe Noordzee 

Bestuurslid NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) 
Bestuurslid Nederland Filantropieland 
Directeur/bestuurder Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer 

Dhr. Michiel Meijers  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 2018 waren 24 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    2   1,8 
Ondersteunende diensten en staf 6   2.6 
Ondersteunende freelancers  2   0.8 
Schippers/beheerders/maten  16   12.5 
 
Totaal     26   17,7 
 
Directie 
Dhr. Menne Scherpenzeel  directeur (80%)  
Dhr. Michiel Meijers   adjunct directeur (100%)  
 
Kantoor SailWise, ondersteunende diensten en staf 
Mevr. Carola Waalwijk  boekingen en planning (84%) 
Mevr. Brenda Kok administratie boekingen (42%) 
Mevr. Sylvia Schaft   financiële administratie (42%) 
Mevr. Geeske Meems   communicatie (freelance) 
Dhr. Dennis Oosterveld  communicatie (vanaf 01-08, zwangerschapsvervanging) 
Mevr. Karen van den Berg  projectmanager (freelance tot 01-06) 
Dhr. Ruud Beers   onderhoud en werkplaats (63%) 
Mevr. Myriam Gonsalez de Pina schoonmaak (oproep tot 01-05) 
 
Lutgerdina 
Dhr. Mark Muller    schipper (75%) 
Dhr. Arjen van der Bie  schipper (100%) 
Dhr. Bob Vervoort   maat (75%) 
Dhr. Jafeth van Berkum  maat (75%) 
Dhr. Stefan van Zessen  maat (53%) 
Mevr. Elizabeth Koopman  maat (75%) 
 
Robinson Crusoe 
Dhr. Bart van Driel    beheerder (100%) 
Dhr. John Peters   beheerder (100%, vanaf 01-12 75%) 
Mevr. Anja van Balen   ass. beheerder (71%) 
Dhr. Daniel van Hanenberg  ass. beheerder (100%) 
Dhr. Joris Romeijn   ass. Beheerder (75%) 
Mevr. Marjon Rijlaarsdam  ass. Beheerder (100%, 01-03 t/m 30-11) 
 
Beatrix en It Sailhûs 
Mevr. Barbara Bos   schipper/beheerder (100%) 
Mevr. Durkje Hoogterp  schipper/beheerder (90% tot 01-05, 75% vanaf 01-05) 
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Dhr. Michiel van der Vliet  inval schipper/beheerder (75%) 
Mevr. Petra van der Plas  inval schipper/beheerder (100%, 02-06 t/m 20-09) 
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Financiën 
 
Op 26 april 2019 heeft de accountant Van Ree Accountants de goedkeurende verklaring 
afgegeven en de Raad van Toezicht de jaarrekening vastgesteld. 

Vanuit oogpunt van transparantie presenteert SailWise een geconsolideerde jaarrekening, 
waarin alle entiteiten zijn opgenomen. Het betreft de volgende entiteiten: 
- Stichting Watersport Gehandicapten Nederland (SailWise) 
- Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer (waarin het eigendom en het beheer van it Sailhûs is 
ondergebracht). 
Beide stichtingen kennen eenheid van bestuur en toezicht. 

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 2018 

• De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting aan de batenzijde nader 
toegelicht: 

o De bijdragen van particulieren en met name uit de door derden ten bate van 
SailWise georganiseerde acties en evenementen zijn afgenomen. Dit is een door 
de jaren heen fluctuerende post, waarop een meerjarig gemiddelde begroot 
wordt. 

o De bijdragen van bedrijven zijn daarentegen licht hoger uitgevallen door 
begroot, door een tweetal eenmalige baten.  

o De bijdragen vanuit Loterijorganisaties zijn toegenomen door de deelname aan 
de Vriendenloterij 

o De bijdragen vanuit overige organisaties zonder winststreven is licht afgenomen 
door de verlegging van accenten bij een van onze maatschappelijke partners. 

• De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting aan de lasten zijde nader 
toegelicht: 

o De kosten besteed aan de doelstelling (dus activiteiten en voorlichting) vallen na 
saldering met de deelnemers bijdragen, iets lager uit dan begroot. Dit kan met 
name worden toe geschreven aan de groei van de inkomsten uit de 
eigenbijdrages van de deelnemers doordat SailWise in 2018 een recordaantal 
deelnemers mocht ontvangen die gebruikmaakten van het aanbod. 

o De wervingskosten vallen in 2018 hoger uit dan begroot, doordat er geïnvesteerd 
is in de diversificatie van de inkomsten voor de toekomst.  

• Het saldo van Baten en Lasten komt uiteindelijk rondom de begroting uit. 
• 2018 is na bestemming van het resultaat, uiteindelijk nagenoeg conform de begroting 

afgesloten met een klein positief resultaat (8.859 euro). Dit resultaat is toegevoegd aan 
de continuïteitsreserve. 
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Balans 2018 
 

 
 
  

BALANS
(na resultaatbestemming)

Activa 31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

IMMATERIELE VASTE ACTIVA 1
Website 18.729 31.479
 
MATERIELE VASTE ACTIVA 2
Schepen 82.349 101.325
Gebouwen (It Sailhus) 2.509.557 2.745.278
Automatisering 5.013 8.872
Overige bedrijfsmiddelen en inventaris 3.426 6.127

 2.600.345 2.861.602
 
VORDERINGEN
Debiteuren 3 161.881  261.955  
Te ontvangen bedragen 4 143.455 128.709
Vooruitbetaalde bedragen 5 3.511 850
Vooruitbetaalde pensioenpremies 6 12.244 12.380
Waarborgsommen 1.000 1.000
Omzetbelasting 5.238 8.310

327.330 413.204

LIQUIDE MIDDELEN 234.026 352.796

Totaal 3.180.430 3.659.081

Passiva 634.519
2.545.911

EIGEN VERMOGEN
Continuïteitsreserve 7 106.096 97.237
Overige bestemmingsreserves 8 2.624.485 2.897.831
Bestemmingsfondsen 9 150.086 153.346

2.880.667 3.148.414
77.313

VOORZIENINGEN
Voorziening personeel (jubilea) 10 9.842 6.801

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 22.484 41.528
Nog te betalen pensioenpremies en loonheffing 11 18.620 17.184
Omzetbelasting 0 0
Reservering vakantiegelden 28.652 27.151
Rekening Courant verbonden partijen 12 0 0
Overige schulden en overlopende passiva 13 220.164 418.003

289.921 503.866

Totaal 3.180.430 3.659.081
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Staat van baten en lasten 2018 
 
 

 
  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Resultaat Begroting Resultaat
2018 2018 2017
€ € €

BATEN

Bijdragen Particulieren 44.972 70.000 61.637
Bijdragen Bedrijfsleven 46.789 35.000 34.091
Bijdragen Loterijorganisaties 61.069 20.000 25.000
Bijdragen Overige Organisaties zonder winststreven 440.309 469.900 524.866

Totaal geworven baten 593.139 594.900 645.594

Baten verkoop diverse materialen en geleverde diensten 15.179 20.000 4.201
Overige baten 1.865 2.000 6.573

Totaal baten 610.183 616.900 656.368
610.182 616.900 656.368

LASTEN

Besteed aan doelstelling
1.166.815 1.158.705 1.196.931

145.113 156.749 148.083
-607.500 -590.500 -544.357

Resultaat doelstelling 704.429 724.954 800.658

Wervingskosten 106.819 82.498 85.258
Kosten beheer en administratie 66.715 75.548 75.567

Totaal lasten 877.962 883.000 961.483
SailWise SailWise

Saldo voor financiële baten en lasten: -267.780 -266.100 -305.115

Financiële baten en lasten (rente) 32 600 237

SALDO VAN BATEN EN LASTEN -267.748 -265.500 -304.878

Bestemming saldo baten en lasten

Continuïteitsreserve 7 8.859 8.000 -69
Overige bestemmingsreserves * 8 -273.346 -269.500 -196.904
Bestemmingsfondsen ** 9 -3.261 -4.000 -107.905

-267.748 -265.500 -304.878

De mutaties in de bestemmingsreserve en de bestemmingsfondsen bij de bestemming van het saldo van baten en lasten zijn als volgt tot stand gekomen:

Kosten activiteiten en accommodaties
Kosten voorlichting en communicatie
Eigen bijdrage deelnemers

* Bestemmingsreserve: De toevoeging ad € 5.000,- betreffen de in het boekjaar gereserveerde gelden voor groot onderhoud aan It Sailhus. De onttrekking ad € 278.346,- betreffen 
afschrijvingen van de in het verleden geactiveerde activa. Per saldo wordt daarmee  € 273.346,- onttrokken aan de bestemmingsreserve. Zie ook onder paragraaf 8.

** Bestemmingsfondsen: De toevoeging ad € 11.215,- aan de desbetreffenden bestemmingsfondsen betreffen de in het boekjaar ontvangen en nog niet bestede doelbestemde giften. 
De onttrekking ad € 14.476,- betreffen de in het boekjaar bestede en verantwoorde doelbestemde giften uit voorgaande jaren. Per saldo wordt daarmee € 3.261,- onttrokken aan de 
bestemmingsfondsen. Zie ook onder paragraaf 9.
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Verantwoording bestedingen naar doelstelling 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

VERANTWOORDING BESTEDINGEN NAAR DOELSTELLING

Werving Adm. & beh.

Resultaat Begroting Resultaat

Lasten
Activiteiten en 
accommodatie

Voorlichting en 
communicatie Wervingskosten

Administratie 
en beheer 2018 2018 2017

€ € € € € € €
Personeel accommodaties 441.447 0 0 0 441.447 438.000 421.197
Personeel algemeen 93.430 81.711 38.852 47.075 261.068 270.000 271.690
Personeel werkplaats 23.980 0 0 0 23.980 25.000 23.857
Huisvesting Enkhuizen 7.608 4.455 1.594 2.922 16.579 16.000 16.012
Organisatiekosten 43.522 25.487 9.119 16.717 94.846 96.000 94.211
Communicatie en Marketing 0 33.461 0 0 33.461 45.000 36.259
Vrijwiligerswerving en -behoud 17.042 0 0 0 17.042 20.000 17.686
Financieringswerving en -behoud 0 0 57.254 0 57.254 17.500 20.167
Kosten Beatrix / It Sailhûs 81.844 0 0 0 81.844 84.500 96.889
Kosten Lutgerdina 99.985 0 0 0 99.985 102.000 106.421
Kosten Robinson Crusoe 75.131 0 0 0 75.131 78.000 121.443
Kosten werkplaats 3.558 0 0 0 3.558 4.500 4.152
Afschrijvingen 279.267 0 0 0 279.267 277.000 275.857

Bruto Lasten 1.166.815 145.113 106.819 66.715 1.485.462 1.473.500 1.505.840
1.261.081 1.252.000

Ratio's gebaseerd op de bruto lasten

7,2% 4,5%

Ter vergelijk de verdeling in 2017 5,7% 5,0%

-607.500 -590.500 -544.357

106.819 66.715 877.963 883.000 961.483

Ratio's gebaseerd op de netto lasten, na saldering voor de eigenbijdrages van de deelnemers

12,2% 7,6%

Ter vergelijk de verdeling in 2017 8,9% 7,9%

ter vergelijk deze ratio in 2017 124,0%

Netto Lasten (na saldering met eigen bijdrages 704.429

Ratio besteding doelstelling 2018 gesaldeerd voor 
eigen bijdrage deelnemers, tov netto lasten 80,2%

83,3%

Ratio besteding doelstelling 2018 gesaldeerd voor 
eigen bijdrage deelnemers tov geworven baten 118,8%

Ratio besteding doelstelling 2018 werkelijke uitgaven 
ten opzichte van de geworven baten 221,2%

ter vergelijking deze ratio in 2017 208,3%

Onderverdeling na saldering lasten voor eigen bijdrages deelnemers

Eigen bijdrages deelnemers -607.500

Besteed aan doelstelling

Besteed aan doelstelling

Ratio besteding doelstelling 2018 werkelijke uitgaven 
ten opzichte van totaal bruto lasten 2018 88,3%

89,3%
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SailWise   www.sailwise.nl 

Bierkade 1   info@sailwise.nl 
1601 KR Enkhuizen  Facebook: /SailWise 
0228 – 350 756  Instagram: @stichtingsailwise 
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