WATERSPORTVAKANTIES
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

2020
Zeilen, de meest gezonde
verslaving die je kunt hebben
Ervaringsverhaal van Maud

Vrijheid, snelheid en gezelligheid
Ervaringsverhaal van Richard

ONS NIEUWE
REISAANBOD

Kijk snel op pag. 11

Onbeperkt genieten

‘GENIETEN VAN DE ERVARING VAN

OP HET WATER ZIJN’

Het verhaal van Lisette en Pieter (14)
Lisette is moeder van Pieter en zelf een fervent zeiler.
Samen hebben ze een heerlijke vakantie beleeft in
It Sailhûs in Elahuizen. ‘Door de lage ramen van het
appartement hadden we leuk uitzicht over het water. Ook
vanuit de rolstoel! Ik heb met Pieter en een vrijwilliger
in verschillende bootjes gezeild. Met z’n tweeën in de
Hansa (twee mans bootje) was echt het hoogtepunt!
Fantastisch hoe we samen konden genieten van de
ervaring van samen op het water zijn. Het samenspel
van de elementen. Een intense belevenis!’

Het volledig toegankelijk watersportcentrum
It Sailhûs ligt direct aan het water. Je kunt zo
wegzeilen of op het grote terras aan de haven
genieten van het prachtige uitzicht. Boek samen
met vrienden of familie een prachtig 4- tot 6persoons vakantiewoning (pag. 9).

Echt een bootjes-vakantie
Pieter kan niet praten maar hij geniet zichtbaar van het
klapperen van de zeilen en de sfeer in en om It Sailhûs.
Een prachtige accommodatie waar al je zintuigen
worden geprikkeld. Pieter wordt daar, net als ik, blij
van!

‘Samen zeile

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

Normaal wat normaal kan
Al 45 jaar verzorgt SailWise watersportvakanties en
-activiteiten voor mensen met een beperking. Onder
het motto ‘normaal wat normaal kan, speciaal wat
speciaal moet’ zorgen we op onze accommodaties

voor uitdagende watersportprogramma’s. Het spreekt
voor zich dat we rekening houden met ieders wensen
en mogelijkheden en dat veiligheid voorop staat. Je
kunt kiezen uit verschillende rolstoel
toegankelijke
accommodaties:
•
Tweemastklipper Lutgerdina, daarmee maak je een
meerdaagse avontuurlijke zeiltocht over het IJsselmeer
en de Wadden (pag. 5).
• Watersporteiland Robinson Crusoe in de Loosdrechtse
Plassen. Hier kun je zeilen, kanoën, waterskiën en nog
veel meer (pag. 7).
•
It Sailhûs. Tijdens je verblijf in It Sailhûs maak je
dagtochten over de Friese Meren en het IJsselmeer
met onze catamaran Beatrix. It Sailhûs biedt volledig
aangepaste appartementen waar je heerlijk kunt
overnachten. Wil je It Sailhûs met een groep vrienden
of familie boeken. Dat kan! Lees er meer over op pag. 9.

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

SailWise watersportaanbod 2020
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INTRODUCTIE SAILWISE

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

‘ZEILEN, DE MEEST

GEZONDE VERSLAVING
DIE JE KUNT HEBBEN’

Avontuurlijke vakantie

‘Voor de derde keer ben ik deze zomer mee geweest
met de Lutgerdina. Het is zo avontuurlijk! Van tevoren
is niet bekend waar we heen zeilen. Samen stippelen
wij de route uit. En tot de laatste dag zijn we volop aan
het zeilen. Het is echt genieten. Het zeilen geeft mij
een gevoel van vrijheid en avontuur. Er wordt gedacht
vanuit wat je wel kan, niet wat je niet kan. Het is een
machtig mooie ervaring die ik nooit zal vergeten.’

‘Met mijn familie zoeken we vaak het water op. Ik ben
echt een zeiler en was op zoek naar een avontuurlijke
vakantie op het water. En die heb ik gevonden bij
SailWise in de vorm van de zeiltochten met de
Lutgerdina. Als je eenmaal bent meegeweest is het een
verslaving! De meest gezonde verslaving die je kunt
bedenken.’

ERVARINGSVERHAAL

Het verhaal van Maud (28)

‘Geloof me, al
s je eenmaal
bent geweest
is het een vers
laving!’
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VRIJHEID EN AVONTUUR

MET DE KLIPPER

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

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

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

Praktische info
SailWise biedt zeilvakanties voor mensen met een
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking,
chronische ziekte of Niet Aangeboren Hersenletsel.
Zie pagina 11 of www.sailwise.nl voor het complete
aanbod.
SailWise watersportaanbod 2020
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TWEEMASTKLIPPER LUTGERDINA

LUTGERDINA

‘ZEILEN BIJ SAILWISE GEEFT

VRIJHEID, SNELHEID
EN GEZELLIGHEID!’
Sprong in het diepe

‘Ik kom elk jaar meerdere keren naar Robinson Crusoe.
Het is heerlijk om met de trimaran te zeilen, lekker
buiten boord te hangen en dan net het water te raken.
Voor mij is dat Formule 1 op het water, genieten! Ik
houd van snelle boten. Het liefst vaar ik ook altijd
een rondje met de speedboot over de Loosdrechtse
Plassen. Als je met een boot op pad bent, leer je heel
veel dingen. Vooral ook van elkaar. Dat vind ik mooi.’

‘Toen ik voor het eerst met SailWise op vakantie ging,
vond ik dat wel spannend. Het voelde als een sprong in
het diepe. Ik vroeg me af wat we zouden gaan doen en
welke boten er waren. De spanning verdween al snel
want de sfeer van de groep was fijn en gezellig.’

ERVARINGSVERHAAL

Het verhaal van Richard (28)

‘Het leukst vind ik de verhalen van anderen en het dj’en
op de bonte avond. Dat maakt mijn vakantie helemaal
compleet!’

‘Je kunt zoveel ve

rschillende dingen
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doen!’

NIKS IS TE GEK
ROBINSON CRUSOE

Zeilen, surfen, kanoën, roeien, waterskiën. Je kunt
het zo gek niet bedenken of ons watersporteiland
Robinson Crusoe biedt het. Midden in de Loosdrechtse
Plassen bevindt zich ons unieke eiland met gezellige
accommodatie. Met de juiste aanpassingen kan
iedereen genieten van watersport.

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

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

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

Praktische info
SailWise biedt zeilvakanties voor mensen met een
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking,
chronische ziekte of Niet Aangeboren Hersenletsel.
Zie pagina 11 of www.sailwise.nl voor het complete
aanbod.
SailWise watersportaanbod 2020
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WATERSPORTEILAND ROBINSON CRUSOE

Begeleiding

‘MACHTIG GEVOEL OM

ZO’N GROOT SCHIP TE STUREN’

Het verhaal van Rob (38) en Simone (29)
Rob komt al twintig jaar naar SailWise. De eerste jaren
naar Robinson Crusoe en sinds een paar jaar heeft hij
de Beatrix ontdekt. Met zijn vrouw Simone zeilt hij nu
ieder jaar op de Beatrix. ‘Het is leuk om samen dingen
te kunnen doen. We zitten beiden in een rolstoel en
Simone is afhankelijk van medische zorg. Het is fijn dat
de zorg zo goed geregeld is tijdens je vakantie. De zorg
is altijd bij je, zonder veel bemoeienis. Als je hulp nodig
hebt, dan zijn ze er. Dat is een fijn gevoel.’

kan? Dan heb je het mis. Want alles wordt uit de kast
gehaald en het onmogelijke mogelijk gemaakt. Je wordt
uitgedaagd in je eigen kunnen. Je voelt je niet beperkt
als je op het water bent. Iedereen is gelijk!’
‘Het is zo’n machtig gevoel om zo’n groot schip als de
Beatrix te besturen, gewoon vrijheid.’

Genieten zonder ervaring
‘We genieten volop van het zeilen zonder dat we
enige ervaring hebben. Het avontuurlijke aan onze
zeilvakanties vinden we erg leuk. En dat we dit samen
kunnen doen maakt het ook romantisch! Het fijne is dat
alles in overleg gaat. Je bepaald met elkaar wat je op
een dag wilt doen. En je geeft bijvoorbeeld zelf aan met
welke boot je op pad wilt. Het voelt als vrijheid om zo
je vakantie te kunnen indelen. En denk jij dat iets niet

’

n zeilen bij SailWise

ERVARINGSVERHAAL

‘Romantisch, same
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GENIET VAN FRIESLAND

Vorstelijk genieten in Friesland kan in ons watersportcentrum It Sailhûs in Elahuizen. Hiervandaan kan je
zeilen met zowel onze catamaran Beatrix als met klein
vaarmateriaal. Er zijn specifieke weken waarin we op
verschillende manieren genieten van het Friese Land.
Je verblijft in de prachtige en sfeervolle accommodatie aan het water. Na een dag zeilen met de Beatrix
keer je s’avonds terug bij It Sailhûs. Het kan ook zijn
dat je met de kleine bootjes gaat varen op de Fluessen.
Of dat er een dagtocht wordt gemaakt naar de Friese
hoofdstad.

Aan wal
It Sailhûs is ruim opgezet, rolstoel
toegankelijk en
voorzien van alle benodigde aanpassingen: een tillift,
een douchebrancard en aangepast douche en toilet. Er
zijn tweepersoonsslaapkamers, de meeste voorzien van
in hoogte verstelbare bedden.

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

Praktische info
SailWise biedt zeilvakanties voor mensen met een
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking,
chronische ziekte of Niet Aangeboren Hersenletsel.
Zie pagina 11 of www.sailwise.nl voor het complete
aanbod.
SailWise watersportaanbod 2020
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CATAMARAN BEATRIX EN IT SAILHÛS

IN IT SAILHÛS

‘IK HOU VAN ACTIEVE DINGEN DOEN,

UITDAGING OPZOEKEN’

Het verhaal van Eveline (24)

Niks is te gek

‘Op het eiland zeil ik graag met de Martin 16 en de
catamaran. Deze boten geven mij zoveel vrijheid.
Buiten zijn, zwemmen en water is echt mijn ding. Als
ik op het eiland ben voel ik me niet beperkt. Zonder
rolstoel zit ik in een zeilboot, en met de joystick kan ik
alles besturen. Dat voelt zo vrij’.

De sfeer op het eiland is gemoedelijk, gezellig en soms
ook lekker keten. Wat ik mooi vind, is dat alles mogelijk
is, niks is te gek. Je kunt het zo ruig maken als je wilt
maar ook even niets doen. Je leert veel van elkaar,
door te praten en uitdagingen op te zoeken. Echt alles
is mogelijk, ondanks je beperking hoe complex ook, als
je het maar aangeeft. Probeer het maar een keer en je
bent verkocht!’

ERVARINGSVERHAAL

ndeel
‘Kijken wat je kan totdat het tege
to!’
mot
mijn
ook
is
dat
is,
n
beweze
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REISAANBOD 2020
Aanbod voor mensen met een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking (LZ)
Accommodatie
Beatrix
Beatrix
Beatrix
Beatrix
Beatrix
Beatrix
Beatrix
Beatrix
Beatrix
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe

Periode
20 t/m 24 mei
30 mei t/m 5 juni
27 juni t/m 3 juli
10 t/m 12 juli
18 t/m 23 juli
31 augustus t/m 6 september
10 t/m 13 september
17 t/m 21 oktober
22 t/m 25 oktober
25 april t/m 1 mei
22 t/m 24 mei
30 mei t/m 5 juni
13 t/m 19 juni
11 t/m 17 juli
1 t/m 9 augustus
18 t/m 21 augustus
4 t/m 6 september
5 t/m 9 oktober
10 t/m 17 oktober
18 t/m 23 oktober
2 t/m 5 mei
29 mei t/m 1 juni
4 t/m 10 juli
25 t/m 31 juli
8 t/m 14 augustus
22 t/m 28 augustus
31 augustus t/m 4 september
3 t/m 9 oktober
10 t/m 16 oktober

Omschrijving
Zeil-5-daagse
Zeilweek
Zeilweek
Ouder-kind weekend
Jongeren zeil-6-daagse, 16-26 jaar
Zeilweek
Lang weekend zeilen, schilderclinic
Zeil-5-daagse
Lang weekend, culinair zeilen
Zeilzwerftocht
Heerlijk lang weekend genieten
Zeilzwerftocht
Zeilzwerftocht
Jongeren zeilzwerftocht, 16-26 jaar
9-Daagse zeilzwerftocht
4-Daagse zeilzwerftocht
Heerlijk lang weekend genieten
5-Daagse zeilzwerftocht
Beurtveerrace voor de “die-hard’s”
6-Daagse zeilzwerftocht
Lang weekend heerlijk watersporten
Pinksterweekend watersporten
Jongeren watersportweek, 16-26 jaar
Watersportweek
Watersportweek
Jongeren watersportweek, 24 t/m 32 jaar
Watersport-5-daagse
Watersportweek
Culinair zeilen op Loosdrecht

Bijdrage
€ 513
€ 697
€ 786
€ 189
€ 740
€ 786
€ 506
€ 513
€ 400
€ 812
€ 354
€ 812
€ 871
€ 959
€ 1136
€ 545
€ 307
€ 580
€ 999
€ 812
€ 410
€ 472
€ 877
€ 937
€ 937
€ 877
€ 648
€ 774
€ 774

rReiscode
A200520A
A200530A
A200627A
A200710A
A200718A
A200831A
A200910A
A201017A
A201022A
B200425A
B200522A
B200530A
B200613A
B200711A
B200801A
B200818A
B200904A
B201005A
B201010A
B201018A
C200502A
C200529A
C200704A
C200725A
C200808A
C200822A
C200831A
C201003A
C201010A

Bijdrage
€ 389
€ 635
€ 465
€ 648
€ 648
€ 307

Reiscode
A200502A
A200713A
B200525A
B200629A
B200907A
B200925A

Aanbod voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Accommodatie
Beatrix
Beatrix
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina

Periode
2 t/m 5 mei
13 t/m 17 juli
25 t/m 28 mei
29 juni t/m 3 juli
7 t/m 11 september
25 t/m 27 september

Omschrijving
Zeil-4-daagse
Zeil-5-daagse
4-Daagse zeilzwerftocht
5-Daagse zeilzwerftocht
5-Daagse zeilzwerftocht
Heerlijk weekend genieten

Accommodatie
Beatrix
Beatrix
Beatrix
Beatrix
Beatrix
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Lutgerdina
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe

Periode
25 april t/m 1 mei
4 t/m 9 juli
19 t/m 23 augustus
24 t/m 30 augustus
10 t/m 16 oktober
6 t/m 12 juni
20 t/m 26 juni
18 t/m 24 juli
25 t/m 31 juli
29 augustus t/m 3 september
25 t/m 28 mei
29 juni t/m 3 juli
12 t/m 17 juli
1 t/m 7 augustus
15 t/m 21 augustus
17 t/m 23 oktober

Omschrijving
Zeilweek
Jongeren zeil-6-daagse, 16-26 jaar
Zeil-5-daagse
Zeilweek
Zeilweek
Zeilzwerftocht
Zeilzwerftocht
Jongeren zeilzwerftocht, 16-26 jaar
Zeilzwerftocht
6-Daagse zeilzwerftocht
Watersport-4-daagse
Watersport-5-daagse
Jongeren watersport-6-daagse, 16-26 jaar
Watersportweek
Watersportweek
Watersportweek

Bijdrage
€ 677
€ 668
€ 635
€ 854
€ 697
€ 871
€ 871
€ 959
€ 959
€ 770
€ 472
€ 648
€ 829
€ 937
€ 937
€ 774

Reiscode
A200425A
A200704A
A200819A
A200824A
A201010A
B200606A
B200620A
B200718A
B200725A
B200829A
C200525A
C200629A
C200712A
C200801A
C200815A
C201017A

Programma wijzigingen voorbehouden. Nieuws, wijzigingen en extra reizen vind je op onze website www.sailwise.nl.
Eigen bijdrage is inclusief BTW. 				
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Aanbod voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking (VLZ)

‘ALLEEN IN EEN ZEILBOOT OVER
DE LOOSDRECHTSE PLASSEN,

IS VOOR MIJ ONGEKEND’

Het verhaal van Mieke (81)

Voor mij maakt leeftijd niets uit

‘Twee jaar geleden viel mijn oog op een kleine
advertentie in de krant. Door mijn beperkingen kan ik
niet meer zeilen en is op vakantie gaan met anderen
niet goed mogelijk. Ik heb direct gebeld met SailWise
en gevraagd of mijn leeftijd (toen 79 jaar) geen bezwaar
was. Dat bij SailWise alles kan, wist ik toen nog niet.
Inmiddels heb ik een week met de Beatrix meegevaren
en geweldig genoten van het zeilen door Friesland.
Afgelopen zomer ben ik 2 weken op het eiland Robinson
Crusoe geweest. Dit is voor mij een fantastische manier
om vakantie te vieren. Als ik het nodig heb, ga ik een
dagdeel slapen. Daarna doe ik gewoon weer gezellig
mee’.

‘Het is voor mij ongekend dat ik weer alleen in een
zeilboot over de Loosdrechtse Plassen kan varen. Ik
vind het ongelofelijk hoe vrijwilligers het uiterste
proberen om je iets te laten doen waarvan je denkt
dat dat buiten je mogelijkheden ligt. Alles wordt uit
je gehaald om datgene waarvan je dacht het nooit te
kunnen… gewoon te doen!’

ERVARINGSVERHAAL

‘Alles wordt uit je
gehaald voor mij maakt lee
ftijd niets uit!’
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INSCHRIJVEN VOOR EEN ACTIVITEIT
Ben je enthousiast, dan kun je je direct inschrijven. Het beste kun je je via de beveiligde website www.sailwise.nl
opgeven. Je geeft daar aan of we je gegevens mogen bewaren voor een volgende inschrijving. Hierdoor hoef je bij
een volgende keer alleen maar alles te controleren en eventueel aan te vullen. Daarnaast gaat de verwerking een
stuk sneller en is dus de kans dat je op de week van je voorkeur wordt geplaatst groter.
Maar of je je nu via de website of via onderstaand formulier inschrijft, het is voor ons van het grootste belang
om de juiste informatie te krijgen. Dus óók als je reeds eerder aan onze activiteiten hebt deelgenomen moet alles
volledig en zorgvuldig worden ingevuld!
Vergeet ook niet de van toepassing zijnde protocollen te uploaden of mee te sturen!

Inschrijfformulier deel 1
* A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is
Achternaam 					Roepnaam
Adres						
Postcode en plaats
Geboortedatum 		

			

m / v*

Voorkeurstelefoon					Tweede telefoon						
E-mail

Hoe ben je aan ons adres gekomen? Website / Facebook / Beurs / Bekenden / Al eerder meegeweest / Anders*
Contactadres en in noodgeval waarschuwen:
Naam				Telefoon				Mobiel
Adres							Postcode en plaats
Relatie tot de deelnemer
Gegevens huisarts of behandelend arts:
Naam						 		Telefoon
Wat is de aard van jouw beperking? Lichamelijk / Zintuiglijk / Verstandelijk / NAH*
Wil je jouw beperking in begrijpelijke taal beschrijven?

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

geen

Gebruik je een rolstoel? 		

matige

ernstige

volledige

altijd / alleen lange afstanden / nee*

Zo ja, wat voor een rolstoel neem je mee? hand / elektrisch* Breedte rolstoel
Is een tillift nodig bij de ADL-zorg?

ja / nee*

Gebruik je nog andere hulpmiddelen?

ja / nee*

cm NB: Rolstoelen dienen in goede staat te verkeren.

Zo ja, welke?

Kun je in een bovenbed?		

ja / nee* 		

Kun je traplopen? 			

ja / nee*

Eet je vegetarisch?			

ja / nee*

Volg je een dieet?			

ja / nee*

Zo ja, wat voor dieet?

z.o.z.
SailWise SailWise-programma
watersportaanbod 2020
2018

13

INSCHRIJFFORMULIER DEEL 1

Hierlangs afknippen

Bent u al eerder met SailWise meegeweest? ja / nee*

Inschrijfformulier deel 2
Onbeperkt genieten

* A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is
Heb je hulp nodig bij:
- het eten?			
- het gebruikmaken van het toilet?
- het wassen?
		
- het aan- en uitkleden? 		
- heb je ’s nachts hulp nodig?

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

Hoeveel weeg je ongeveer?

kg

Zo ja, weinig / regelmatig / altijd*
Zo ja, weinig / regelmatig / altijd*
Zo ja, weinig / regelmatig / altijd*
Zo ja, weinig / regelmatig / altijd*
Zo ja, welke hulp en hoe vaak?

Lijd je aan toevallen (epilepsie)?
ja / nee*
Zo ja, met welke frequentie?
Van toepassing zijnde protocollen svp meesturen.
Lijd je aan overdraagbare ziekten of ben je drager van een multiresistente bacterie? ja / nee*
Zo ja, aan welke?
Van toepassing zijnde protocollen svp meesturen.
Gebruik je medicijnen? 		
ja / nee*
Heb je hulp nodig bij of moet je herinnerd worden aan de inname van medicijnen? ja / nee*
Zo ja, dan dient er ruim voor aanvang van de activiteit een goede schriftelijke overdracht aan ons te worden toegezonden incl. medicijnlijst.
Zie onze website voor ons beleid inzake hulp bij medicijngebruik.
Moeten er bij jou verpleegkundige (voorbehouden en/of risicovolle) handelingen worden verricht? ja / nee*
Zo ja, welke handelingen?

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

INSCHRIJFFORMULIER DEEL 2

Tijdens onze activiteiten worden veel mooie foto’s gemaakt. Leuke, spontane foto’s, die actie, plezier en de sfeer van onze activiteiten
uitstralen willen wij graag gebruiken voor onze publicaties (het vaarprogramma, de websites en het promotiemateriaal).
Ga je akkoord met het gebruik van foto’s waar je herkenbaar op voorkomt zonder voorafgaande toestemming, voor promotionele doeleinden
t.b.v. bijvoorbeeld SailWise en haar doelstellingen? ja / nee*
Ik meld mij aan voor een activiteit. Vermeld s.v.p. de reiscode:
1e keus				2e keus				3e keus
NB: wij doen ons best om je te plaatsen op je eerste keuze.
Ik wil graag 2 keer mee. Vermeld s.v.p. reiscode.
1e keus				2e keus				3e keus
Ik wil graag een annuleringsverzekering afsluiten à 4,5% van de reissom, exclusief assurantiebelasting. ja / nee*
Bij het verstrekken van onjuiste en/of niet volledige gegevens heeft SailWise het recht je van deelname uit te sluiten. De inschrijving is in
principe onder voorbehoud totdat SailWise kan voorzien in de benodigde zorg/begeleiding (inclusief het voldoen aan evt. te volgen protocollen).
Niet volledig ingevulde formulieren worden teruggestuurd.
Ondergetekende verklaart dat de gegevens naar waarheid en volledig zijn ingevuld, alsmede akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden
van SailWise. (zie www.sailwise.nl/downloads)
Datum: 						ingevuld door:
Indien niet door de deelnemer zelf ingevuld, graag relatie tot de deelnemer vermelden:
Handtekening deelnemer of wettelijk vertegenwoordiger:

Stuur dit inschrijfformulier en de eventueel benodigde protocollen in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
SailWise, Postbus 157, 1600 AD Enkhuizen, E-mail: boekingen@sailwise.nl
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Hierlangs afknippen

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

ALGEMENE INFORMATIE
Omdat sommige vakantieweken snel vol zijn en het
aantal plekken voor mensen met veel ADL-hulp beperkt
is, is het aan te raden tijdig te boeken en ook eventuele
alternatieven aan te geven. Vanuit dit oogpunt wijzen
wij je er graag op dat de inschrijving via de website een
stuk sneller gaat.
Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn.
Uiteraard kunnen familieleden of vrienden zich ook als
deelnemer inschrijven.

Verzorging/verpleging

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

Actief meedoen

SailWise verzorgt sportieve en gezellige vakanties en
activiteiten. Alle deelnemers hebben een actieve rol bij
het watersporten, het verzorgen van de boodschappen,
maaltijden en schoonhouden van de accommodatie.
Dus geen ‘luxe luiervakantie’, maar een uitdagende
actieve vakantie op het water.

Voorzieningen

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

Betaalbaar - dankzij fondsen
Om onze zeilvakanties betaalbaar te houden, worden
deze medegefinancierd door donateurs en fondsen. De
eigen bijdrage aan de individuele watersportvakanties
is op basis van volpension, inclusief begeleiding en ondersteuning bij de dagelijkse verzorging en het watersportprogramma met instructeurs. Niet inbegrepen
zijn alcoholische drankjes, eventuele excursies en de
reis van en naar de accommodatie. SailWise kan geen
zorgovereenkomsten aangaan, waardoor vergoeding
uit PGB niet mogelijk is. Het is soms mogelijk om een
deel van de kosten vergoed te krijgen vanuit de zorgverzekering of het verantwoordingsvrijbedrag uit je
PGB hiervoor te gebruiken. Informeer ernaar bij jouw
zorgverzekeraar of PGB-verstrekker.

Verzekering en annulering

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

Stichting Garantiefonds Reisgelden

SailWise (KvK nr. 41197804) is aangesloten bij Stichting
Garantiefonds Reisgelden (SGR). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGRgarantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen
de in dit programma gepubliceerde reizen onder de
garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de
consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde
reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door
financieel onvermogen de overeengekomen prestatie
niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede
het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds
is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Mogelijkheden voor groepen

Onze accommodaties en activiteiten bieden wij ook aan
voor groepen. Veel instellingen, groepen uit speciaal
onderwijs en revalidatiecentra nemen watersport
op in hun revalidatie- of schoolprogramma. Maar
je kunt ook met vrienden of familie één van onze
watersportaccommodaties boeken. We kunnen één- of
meerdaagse arrangementen samenstellen en bieden in
voor- en naseizoen bovendien aantrekkelijke kortingen.
Vraag naar onze speciale folder voor groepen. Mail naar
boekingen@sailwise.nl of bel voor meer informatie
0228 - 350 756 of 06 - 100 28 408.

Appartementen

Wist je dat je bij SailWise ook met je gezin of
vrienden een aangepast appartement in Elahuizen
(Friesland) kunt huren en op deze manier zelf je actieve
vakantie aan het water vorm kunt geven? SailWise
beschikt in Elahuizen met It Sailhûs over een aantal
prachtige en volledig toegankelijke 4 tot 6 persoons
appartementen. In de haven van It Sailhûs ligt divers
(aangepast) vaarmateriaal, dat tegen een kleine
vergoeding erbij gehuurd kan worden. Ideaal voor
gezinnen en kleine groepen die willen genieten van
een uitdagende vakantie in het waterrijke Friesland.
Voor meer informatie over de appartementen, prijzen
en de watersportmogelijkheden, zie www.itsailhus.nl
of bel met 0228-350756 of 06 - 100 28 408 voor de
beschikbaarheid en een vrijblijvende offerte.
Met dank aan onze deelnemers en vrijwilligers voor de interviews en
voor het gebruik van de geplaatste foto’s.

SailWise watersportaanbod 2020

Deze brochure is met zorg samengesteld. SailWise aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele druk- of zetfouten.
Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Nieuws, wijzigingen en extra reizen vind je op onze website sailwise.nl.
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ALGEMENE INFORMATIE

Schrijf je tijdig in, vol is vol!

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

Supporters gezocht
Onze vakanties zijn alleen mogelijk dankzij de inzet
van vele enthousiaste vrijwilligers en de bijdragen van
fondsen, sponsors en donateurs. Vrijwilliger worden of
hier meer over weten? Neem dan contact op met ons
op via 228 - 350 756.
Wilt u meer weten over sponsor- en donatiemogelijkheden? Neem dan contact op met Helma van
Heerikhuize 06 - 1981 8706.

Onbeperkt genieten

Postbus 157
1600 AD Enkhuizen
0228 - 350 756
boekingen@sailwise.nl
www.sailwise.nl
Instagram: stichtingsailwise
Facebook: /SailWise
YouTube: SailWise

