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VOORWOORD
We kijken terug op 2020: een bewogen jaar en een jaar waarin Nederland in de greep was van de coronapandemie. Een pandemie die veel langer aan bleek te houden dan iedereen verwacht had en die ook een niet
voor te stellen impact had op het reilen en zeilen van SailWise.
Voor SailWise was het een jaar van veel storm en tegenwind, reven en bijliggen, maar ook de koers verleggen, weer zeil zetten en weer volle kracht vooruit.
Storm en bijliggen
Heel veel activiteiten moesten worden geannuleerd. Vanuit veiligheidsoverwegingen misschien volkomen
begrijpelijk en logisch, maar voor veel van onze gasten ook een hele grote teleurstelling. Immers, de watersportvakantie waarop zij zich al zo lang verheugd hadden, kon niet doorgaan.
Door de gedwongen sluiting van een deel van de accommodaties, moest - ondanks de ruimhartige steun
van de overheid - ook met pijn in het hart afscheid worden genomen van een deel van onze medewerkers.
Ingrijpend, maar noodzakelijk om ook het volgende decennium nog de activiteiten te kunnen aanbieden.
Koers verleggen en weer zeil zetten
Blijven denken in mogelijkheden is het parool van SailWise en in juni konden de accommodaties in Loosdrecht en Elahuizen weer open door het aanbod te verleggen van een programma voor groepen en groepsvakanties naar een aangepast programma speciaal voor families en huishoudens. De reacties waren erg
enthousiast en het was goed dat we op deze manier toch een deel, al was het maar een klein deel, van onze
doelgroep konden bedienen en laten genieten van de meerwaarde van het actief op het water zijn.
Veel vrienden
Het was hartverwarmend op hoeveel begrip en steun SailWise mocht rekenen. Niet alleen werden de coronavouchers massaal geaccepteerd, maar ook kwamen er veel spontane giften binnen om SailWise door de
moeilijke tijd heen te helpen. Vanuit alle hoeken van de samenleving werd steun geboden en het aantal
Vrienden wat SailWise vanaf nu jaarlijks gaat ondersteunen is aanzienlijk gegroeid.Maar ook de tomeloze
inzet en het enthousiasme van de vrijwilligers, om te helpen in deze moeilijke tijden en mee te denken bij de
ontwikkeling van nieuwe ideeën, is werkelijk fantastisch en geeft energie. Langs deze weg nogmaals hartelijk dank voor al deze steun!
Volle kracht vooruit!
Voor 2021 is ondertussen weer een mooi programma opgesteld. Ondanks dat ook 2021 waarschijnlijk nog
langer dan ons lief is door de coronapandemie beïnvloed zal worden, is SailWise er klaar voor. Met alle
aanpassingen die gedaan zijn kunnen we ook binnen de 1,5 metersamenleving vanaf 2 locaties weer honderden mensen een onvergetelijke ervaring geven.

Rob Klifman
Voorzitter van de Raad van Toezicht

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord												2
Waar wij voor staan											4
Rolstoelgebonden? Blind? En toch watersporten? Natuurlijk!					5
Onze werkwijze											6
De meerwaarde van SailWise: onze impact							7
Resultaten 2020											8
Onze gasten											9
Onze vrijwilligers										12
Onze Vrienden en maatschappelijke partners						13
Onze accommodaties									16
Onze meerjarenvisie										18
Onze kwaliteits- en veilig-klimaat-keurmerken						19
Onze organisatie											21
Onze financiën											26
Balans 2020											28
Staat van baten en lasten 2020								29
Verantwoording bestedingen naar doelstelling 2020					30
Vooruitzicht en begroting 2021								31

3

SAILWISE
SAILWISEJAARVERSLAG
JAARVERSLAG
2020
2020
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’).

ROLSTOELGEBONDEN? BLIND? EN TOCH WATERSPORTEN? NATUURLIJK!
SailWise is dé organisatie die watersport voor iedereen mogelijk maakt. Dus voor alle mensen met
een beperking (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 beperking
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 mensen zonder beperking.
• 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, zowel fysiek als financieel.

Speciaal onderwijsschool De Twijnuit Zwolle gaat ieder jaar naar Robinson Crusoe
Bijna de helft van onze reizen wordt geboekt door groepen.
Revalidatiecentra, woonvormen, patiëntenverenigingen, speciaal
onderwijs… ze zijn het er allemaal over eens: de watersportactiviteiten van SailWise zorgen voor meer zelfvertrouwen en
de durf om in de normale situatie ook uitdagingen aan te gaan.
“Het is bijna niet te beschrijven hoe leerlingen terugkomen van
het eiland. Kinderen in een elektrische rolstoel hebben ineens
in een bootje gevaren en die ook nog zelf bestuurd. Ze kunnen
zoveel meer dan dat ze zelf hadden gedacht. Veel van hen zijn
het niet gewend om zonder ouders of verzorgers ergens anders
te logeren. Het is dus veel meer dan alleen de watersportervaring. Het is een ervaring voor het leven, absoluut!”
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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 drie volledig aangepaste accommodaties: de tweemastklipper Lutgerdina, het watersporteiland Robinson Crusoe en het
watersportcentrum It Sailhûs, tevens de thuishaven van de catamaran Beatrix.

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 naar eigen vermogen en competenties voor 100% in. 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.

DE MEERWAARDE VAN SAILWISE: ONZE IMPACT
Monitoring & evaluatie
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 onder meer elk
jaar aan onze deelnemers hoe zij ons aanbod ervaren. Uit die evaluaties blijkt een enorme waardering
voor onze activiteiten. De reacties laten zien dat ons aanbod echt verschil maakt.
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.

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 SailWiseaanpak’ 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 2020
Impact Coronapandemie is groot
SailWise is afgelopen jaar, net als de gehele maatschappij, zwaar getroffen door de corona-pandemie.
Geheel 2020 kenmerkte zich door een continu veranderende realiteit tijdens de verschillende fases
van de pandemie. Een realiteit waarin wij ons helaas genoodzaakt zagen heel veel ingeplande activiteiten en vakanties te moeten annuleren.
Alhoewel het uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen heel begrijpelijk en logisch was, was het
niet alleen voor SailWise als organisatie een hard gelag. Voor onze deelnemers en groepen was het
ook een grote teleurstelling dat hunuitdagende watersportvakantie of -activiteit niet door kon gaan.
Ze hadden er immers zo naar toegeleefd.
Het werd al vlug duidelijk dat de Lutgerdina heeft het hele jaar niet haar normale activiteiten (meerdaagse watersportvakanties) in de 1,5 meter samenleving zou kunnen uitvoeren gezien de beperkte
verblijfsruimte aan boord. De Lutgerdina is daarom als extra ‘accommodatie’ aangemeerd bij het
watersporteiland Robinson Crusoe, zodat daarmee de mogelijkheden tot optimaal gebruik van het
eiland binnen de coronarestricties vergroot zouden worden.
In de maanden april en mei heeft SailWise vanwege de coronamaatregelen überhaupt geen activiteiten voor haar doelgroep kunnen organiseren. In de periode juni tot en met augustus hebben we zowel
in Loosdrecht als in Elahuizen een programma voor families en gezinnen kunnen aanbieden. In het
begin was alleen begeleiding op afstand mogelijk of waren de watersportmogelijkheden beperkt tot
wat veilig door het eigen gezin kon worden begeleid.
Maar gelukkig lieten de vorderende inzichten van het RIVM en de GGD in de zomer zien dat bij sporten
in de buitenlucht zonder risico kon worden afgeweken van de afstandsregel (indien dit noodzakelijk
is voor het uitoefenen van de sport of voor het mogelijk maken van de sport voor mensen met een
beperking). Dit maakte het voor SailWise ook weer mogelijk om op beperkte schaal weer watersportactiviteiten intensiever te begeleiden.
Met de komst van de door het RIVM goedgekeurde ‘Handreiking Aangepaste Vakanties’ was het mogelijk om - aan de hand van het speciaal voor SailWise geschreven protocol - in september weer voorzichtig met de reguliere activiteiten op te starten, al was het voor een kleinere groep dan normaal.
Maar het enthousiasme onder onze deelnemers om deel te nemen was groot en het nieuwe vaarprogramma was dan ook al vlug volgeboekt.
Toen echter eind september landelijk de besmettingscijfers weer opliepen en de coronaregels weer
strenger werden, was SailWise genoodzaakt haar activiteiten weer te stoppen en trad de winterpauze
anderhalve maand eerder in dan normaal.
Waarmee SailWise ipv de 6.118 watersportmensdagen voor 1.518 mensen met een beperking in 2019,
in 2020 uitgekomen is op 894 watersportmensdagen voor 244 mensen met een beperking.

Onze gasten
Familieaanbod met studio’s op Robinson Crusoe

29 families/periodes		

45 gasten met beperking		

228 watersportmensdagen

Toen in het voorjaar al snel bleek dat het begin van de zomer geen groepsvakanties mogelijk zouden
zijn op het watersporteiland Robinson Crusoe, is besloten om de groepsaccommodatie tijdelijk te
transformeren in drie studio’s. Zo kon vanaf juni een mooi aanbod voor gezinnen en families worden
geboden. Met hulp van een aantal vrijwilligers is de accommodatie omgetoverd in een sfeervol gebouw
met drie studio’s (één 2-persoons, één 4-persoons en één 6 persoons).
De Lutgerdina, die na de actie bij Pampus (om aandacht te vragen voor de moeilijke positie van de
bruine vloot) bij het eiland was afgemeerd, was ook te huur als 8 persoons drijvend toegankelijk vakantiehuis. In samenwerking met de lokale gastronomie werd voorzien in de catering. En met de inzet van
enthousiaste vrijwilligers kon ook nog een, zij het beperkt door de afstandsregels, mooi watersportprogramma worden aangeboden. Met name de kleinere studio’s konden op een grote belangstelling
rekenen.

Familieaanbod met vakantiewoningen in It Sailhûs

58 families/periodes		
65 gasten met beperking		
382 watersportmensdagen
(2019: 51)			
(2019: 43)				
(2019: 258)
Watersportcentrum It Sailhûs, sinds 2016 in gebruik genomen, 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.
Vanaf juni kon men in It Sailhûs conform de richtlijnen coronaproof genieten van een mooie vakantie
aan en op het water. De belangstelling voor de volledig aangepaste appartementen was in de zomermaanden ver boven verwachting, maar helaas liep direct na de zomervakantie het aantal reserveringen ook weer terug.
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Al met al heeft It Sailhûs een uitstekend jaar gedraaid en was het mooi te zien hoeveel van de SailWise-deelnemers, die normaal op de individuele weken inschrijven, nu in gezelschap van gezin of familie
It Sailhûs wisten te vinden.
De reacties van de gezinnen die in 2020 hebben genoten van deze aangepaste locatie zijn onveranderd positief. Opvallend was het grotere aantal jongeren (kinderen en jongvolwassenen) die nu met
hun ouders een week aan de Fluessen kwamen genieten.

Groepen

7 groepen			
(2019: 61)			

112 gasten			
(2019: 813)			

145 watersportmensdagen
(2019: 2.605)

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.
In 2020 heeft SailWise het grootste deel van groepsboekingen moeten annuleren omdat het niet mogelijk was om binnen de geldende coronarestricties voor de geboekte groepsgrootte het verblijf of de
activiteit aan te bieden. Meer dan 95% van de groepen ging akkoord met een omboeking. Alleen in de
maand september hebben 7 groepen (waarvan 5 dagactiviteiten) mogen genieten van het klotsende
water tegen de boeg en bolle zeilen.

Individuele deelnemers

22 gasten		
139 watersportmensdagen			
(2019: 622)			
(2019: 3.255)
Naast het familieaanbod en het aanbod voor groepen, organiseert SailWise normaliter ook vele watersportweken waarvoor mensen met een beperking zich individueel kunnen inschrijven. Uitgangspunt
hierbij is om zoveel mogelijk gelijkgestemden met elkaar actief en zo zelfstandig mogelijk te laten
watersporten.

Net als bij het aanbod voor groepen was de impact van de pandemie op deze activiteiten heel groot en
heeft SailWise alle periodes die openstonden voor individuele inschrijving tot en met augustus moeten annuleren. Toen in de zomer de inschrijving voor de alternatieve weken (voor kleinere aantallen)
in september en oktober openging, was de belangstelling overweldigend en veel (meerdaagse) activiteiten waren al vlug volgeboekt. Helaas hebben we door het landelijk toenemend aantal besmettingen en de weer strenger wordende coronamaatregelen maar 3 periodes uit kunnen voeren en zijn de
andere weken weer geannuleerd.
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Onze vrijwilligers
Hoewel het ook voor de vrijwillige inzet een vreemd jaar is geweest en de benodigde vrijwillige inzet
tijdens het seizoen maar een fractie was van normaal, was de betrokkenheid en het enthousiasme
waarmee vrijwilligers SailWise dit jaar ondersteund hebben onveranderd groot. Tijdens de familieprogramma’s in juni tot en met augustus ondersteunde een klein vrijwilligersteam de activiteiten
waar het kon. En in september hebben de vrijwilligersteams mede vorm gegeven aan de alternatieve
groepsvakanties en de invulling van de coronaprotocollen. Maar ook tijdens de SailWise zeil-10daagse
in september en de acties rondom de Vrienden van SailWise bleek de bereidwilligheid om mee te helpen onveranderd groot.

Ook was er in 2020 een onverwacht grote interesse van nieuwe mensen voor het vrijwilligerswerk
bij SailWise. Helaas konden er vanwege de coronarestricties geen vrijwilligersintroductieweekenden
worden georganiseerd, maar door zowel online als telefonisch regelmatig contact te houden is de
verwachting wel dat we in 2021 een recordaantal nieuwe vrijwilligers op de intro-dagen en -weekenden
kunnen verwachten. In het vaarplan is hier rekening mee gehouden, want het is belangrijk dat de vrijwilligers goed voorbereid aan hun inzet kunnen beginnen.
Normaliter biedt SailWise nieuwe vrijwilligers ook de mogelijkheid om hun zeil- en schipperskwaliteiten
(met name gericht op de doelgroep) verder te ontwikkelen tijdens speciale zeilopleidingen in het voorjaar. Ook krijgen de vrijwillige maten op de Beatrix nog een uitgebreid opleidingsweekend met daarin,
naast de praktische training voor aan boord, onder andere BHV en EHBO. Door de coronarestricties
zijn deze instructieweekend uitgesteld tot 2021.
Waar de klusdagen voor grotere groepen of in het kader van evenement - zoals NL Doet of MVO van
bedrijven - gezien de coronarestricties niet zijn doorgegaan, is de kleinschalige inzet van vrijwilligers
bij het onderhoud groter dan ooit geweest. In het voorjaar en najaar zijn, waar het enigszins mogelijk
was, vrijwilligers gevraagd om mee te helpen bij het onderhoud. Binnen de 1,5 metersamenleving was
dit soort vrijwilligerswerk met de juiste voorzorgsmaatregelen uitstekend in te vullen en in 2020
hebben meer vrijwilligers dan andere jaren geholpen bij het onderhoud van de accommodaties.

Onze Vrienden en 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 de watersportactiviteiten en -vakanties tegen een (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 Nederlandse Stichting voor Gehandicapte Kind 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.
Met het Nationaal MS Fonds is sinds 2019 ook een partnership voor 3 jaar aangegaan met SailWise.
In samenwerking met het MS Fonds organiseert SailWise speciaal voor deze doelgroep vier meerdaagse watersportactiviteiten.
Adessium Foundation heeft in opvolging van hun in 2019 aflopende ondersteuning SailWise in coronatijd
actief met raad bijgestaan.

De Club van 100
In 2019 heeft SailWise het initiatief genomen voor het opzetten van de Club van 100. Mensen die
SailWise een warm hart toedragen kunnen lid worden met een jaarlijkse bijdrage van minimaal 500
euro. Met de Club van 100 bouwt SailWise aan een eigen netwerk van donateurs die op een structurele
manier, financieel willen bijdragen om de activiteiten te kunnen realiseren.

Vrienden van SailWise
In 2020 heeft SailWise ook de Vrienden van SailWise opgezet. Vrienden ondersteunen SailWise jaarlijks 25 tot 100 euro. Veel deelnemers, vrijwilligers en familie van hebben zich afgelopen jaar aangesloten en krijgen als dank lastminute aanbiedingen voor de accommodaties van SailWise. In het
afgelopen jaar hebben zich al zo’n 110 vrienden aangemeld en steunen SailWise jaarlijks met zo’n
5.500 euro.
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VriendenLoterij
Dankzij een intensieve werving in 2019 heeft SailWise veel mensen over de streep getrokken om
SailWise als goed doel aan te merken voor hun deelname aan de VriendenLoterij. In 2020 heeft
SailWise daarmee de 50.000 euro grens aan opbrengst uit de doelbestemde loten weten te overschrijden.

Evenementen
Waar de evenementenkalender voor 2020 aan het begin van het jaar goed gevuld was met zowel
evenementen van derden als met eigen evenementen, heeft corona een flinke streep door de rekening
gezet en zijn nagenoeg alle evenementen geannuleerd.
Uiteindelijk hebben we alleen in september de SailWise zeil-10daagse kunnen organiseren. Tijdens
deze 10-daagse zeiltocht met de Beatrix door Nederland heeft SailWise aandacht gevraagd voor de
moeilijke situatie waar SailWise door corona in is terechtgekomen. De Beatrix werd in een tiental
havens warm onthaald. Zowel qua naamsbekendheid als qua financiële opbrengst was de tour een
groot succes. Jammer was dat de tour helaas door een motorschade een dag voor de finish afgebroken
moest worden.

Bedrijven en 1% Fair share
M-line (matrassen) ondersteunt SailWise in het kader van de 1% Fair Share regeling van Fonds
Gehandicaptensport.

Communicatie
Naast de specifieke communicatie met elke maatschappelijk partner afzonderlijk, ontvangen onze
partners twee keer per jaar een nieuwsbrief en in het najaar het SailWise Magazine. In 2020 was het
helaas niet mogelijk om open dagen voor de partners te organiseren.

Zeilen met... een rolstoel
Anne de Ruijter (27) is geboren met een spierziekte, waardoor
ze in een rolstoel zit. Dat weerhoudt haar er niet van om mee te
doen met de Beurtveer; een loodzware zeiltocht, waar ook onze
tweemastklipper Lutgerdina jaarlijks aan meedoet.
“Ik noem de vakanties bij SailWise altijd mijn ‘hoofdvakantie’.
Want lichamelijk is het uitputtend en zwaar, maar mijn hoofd
kan lekker uitwaaien. Letterlijk. Ik zet mijn gedachten uit en
hoef er alleen maar voor te zorgen dat het schip vooruit komt.”
“SailWise biedt mij de mogelijkheid om te sporten op een manier waarop ik echt iets kan bijdragen. Ik heb
een intensieve baan en werk fulltime. Dan is het lekker om er een week echt uit te zijn en alleen maar na te
hoeven denken over van welke kant de wind komt en hoe we het snelst in Workum komen. Op de Lutgerdina
maakt het niet uit of je een vrijwilliger of deelnemer bent. Iedereen doet mee.”

SailWise bedankt bij deze graag nogmaals alle organisaties, stichtingen, fondsen,
bedrijven en mensen die haar in 2020 hebben ondersteund en mede mogelijk gemaakt
dat mensen met een handicap kunnen genieten van een uitdagende watersportactiviteit:
Fonds Gehandicaptensport • NSGK • Nationaal MS-Fonds • VriendenLoterij • Adessium Foundation • Teamco Foundation • Stichting Kostverloren • Stichting Vogelengezang • Waterland
Yachtcharter • Stichting SFO • Vaillantfonds • Grovestins-Stichting • Stichting Aelwyn Florisz •
Stichting Fonds de Gavere • Foppe Fonds • RDO Balije van Utrecht • Phelps Stichting voor Spastici • Stichting Beatrixoord Noord Nederland • Johan Cruijff Foundation • JFK Kinderfonds • Pasmanstichting • Reedersplein • Stichting de Lichtboei • Stichting Leeuwen Lignac • Coovels Smit
stichting • Stichting Weeshuis der Doopsgezinden • Stichting van Ommeren-deVoogt • stichting
Gereformeerd Frans van Uden Huis • Stichting Groene Kruis Heerlen • Van Cappellen Stichting
• Stichting Femme van der Schaaf • Stichting Algemeen Welzijnsfonds • PW Janssens Friesche
Stichting • Stichting Elise Mathilde Fonds • Stichting Mr. A. Fentener van Vlissingen Fonds •
Stichting Kinderfonds van Dusseldorp • Stichting Zonnegloren • Stichting Kloek • Stichting Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting • Stichting Ritske Boelema Gasthuis • Meinersma Sybenga Stichting • ASBN • Stichting Mundo Crastino Meliori • Stichting van Ballegooijen • Snickers
de Bruijn Stichting • Stichting Van Limburg Stirum • Stichting Wit Gele kruisfonds Hoogland •
Stichting Stichting VORK • Goevaers & Zonen Bouwonderneming • Stichting van de Rotterdamse
Bond voor Lichamelijke opvoeding • Stichting Odd Fellows • fam. Van Vliet • Lions Club Maarssen
• dhr. Leeuwenburgh • Ronde Tafel 80 • Heer Holland BV • dhr. Waardenburg • BuildingForLive •
Steunbergholding BV • Ambagtsheer Holding BV • dhr. Dijkstra • fam. Botman • fam. Roosendaal
• HLLR.BV • fam. De Ru • Switsch BV • dhr. de Kok • mevr. Bleeker • dhr. Katsburg • fam. Maas
• Riksen & Willems financiële adv. BV • J.S. Holding BV • mevr. Douwe Dekkers • mevr. Blomjous
• dhr. Westra • fam. Lambers • dhr. de Jong • fam. Van Geest • dhr. te Siepe • fam. De Louwere
• fam. Van der Wal • fam. Plaatje • fam. Morshuis • Mevr. Van Vlieten • mevr. Klein Gunnewiek •
mevr. Klompe • fam. van Balen • fam. de Bie • dhr. Regenbogen • fam. Beumer • dhr. Van Rixel •
dhr. de Munck Mortier • mevr. Giessen en dhr. Kramer en natuurlijk alle Vrienden van SailWise en
vele andere spontane giftgevers, waaronder de brugklasleerlingen van het Roland Holst-college
in Hilversum en alle deelnemers aan de SailWise zeil-10daagse.

SailWise bedankt bij deze graag ook graag alle organisaties, stichtingen, en fondsen die
haar ondersteunen met een toezegging tot een bijdrage voor de aankomende herontwikkeling van Robinson Crusoe:
Provincie Noord Holland • Fonds 1999 • stichting SFO • Stichting Dioraphte • Stichting de Lichtboei • Waternet • Stichting Kinderfonds van Dusseldorp • Handicap.NL • Lionsclub Maarsen •
VriendenLoterij • Fonds Gehandicaptensport • Cornelia stichting • Pasman stichting • Phelps
stichting voor spastici • Stichting ’t Trekpaert • Stichting Goede doelen NH 1816 • Stichting Wieger Jansleen • Landelijke Vereniging van Crematoria • Doopsgezinde Dowilwo • Stichting Verm.
Hoogeland Zorg • NCPH • Stichting Mundo Crastino Meliori Stichting Mundo Crastino Meliori •
Stichting Wieger Jansleen
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Onze accommodaties
SailWise beschikt over meerdere volledig aangepaste accommodaties verspreid over het land. 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.

It Sailhûs
Deze splinternieuwe accommodatie biedt, dankzij haar optimale
toegankelijkheid en haar aangepaste zorgappartementen, gezinnen
de gelegenheid om in de beslotenheid te genieten van een actieve
vakantie aan en op het water. Dankzij de aangepaste en rolstoeltoegankelijke catamaran Beatrix, twee pontonboten en klein vaarmateriaal kunnen alle gasten, ongeacht hun beperking, op een leuke
en veilige manier actief het water op.

Catamaran Beatrix
It Sailhûs is de thuishaven van de catamaran Beatrix, een geschenk
van onze vorige vorstin en ook door haar gedoopt in 2005. 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.

Herontwikkeling Robinson Crusoe
Het voornemen was om in de winter van 2020/2021 te starten met de herontwikkeling van Robinson
Crusoe: het verbouwen, moderniseren en verduurzamen van deze accommodatie, zodat onze gasten
de komende decennia kunnen blijven genieten van deze parel in de Loosdrechtse Plassen.
Maar ook voor dit project is de impact van de coronapandemie groot. Niet alleen in praktische zin (is
het uitvoerbaar in één winter, gezien de geldende coronarestricties), maar ook in financiële zin (de
laatste fase van de fondsenwerving loopt door de coronacrises vertraging op). En aangezien de reguliere activiteiten van SailWise nu en in de toekomst door een dergelijk project nooit in gevaar mogen
komen en het gezien de onzekere tijden niet verantwoord is risico’s te nemen, is besloten om het
project in ieder geval één winter uit te stellen.

De investeringen in 2020
In 2020 hebben wij dankzij de bijdragen van verscheidene 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:
• Vernieuwing van de RIB op Robinson Crusoe (snelle motorboot voor begeleiding van activiteiten,
hulpverlening en waterskiën)
• Corona-preventiematerialen
• De inrichting van de woonkamers van de tijdelijke studio’s op Robinson Crusoe
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Onze meerjarenvisie
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 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

Vrijwilligerswerk op vakantie
SailWise kan niet bestaan zonder de hulp van bijna 600(!) vrijwilligers.
Amber Majoor is één van hen. Ze heeft het SailWise-virus goed te pakken en ging in haar eerste jaar meteen vijf keer mee..
“Ik vind het leuk om met mensen te werken en dat mistte ik in mijn studie, die vooral heel technisch is. SailWise bleek de ideale aanvulling te
zijn. Echt alles kan bij SailWise. Alles wat gewoon kan doen we gewoon
en anders vinden we wel een manier of een aanpassing. De scheiding
tussen deelnemer en vrijwilliger is snel verdwenen; we zijn gewoon één
groep die samen op vakantie is.”

Onze kwaliteits- en veilig klimaat-keurmerken
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
3- jaarlijks getoetst wordt (laatstelijk op 10 november 2020).
• 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. In 2021 staat de
3-jaarlijkse toetsing hiervoor weer ingepland.
• 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 vakantieervaring van het kind centraal staat.
• ANBI
SailWise is sinds 2008 erkend door de belastingdienst als Algemeen Nut
Beogende Instelling
• CBF erkenning
SailWise heeft in de winter 2018/2019 met goed gevolg de toelatingsprocedure van de erkenningsregeling voor goede doelen van het CBF doorlopen en heeft sinds februari 2019 het predicaat “Erkend Goed Doel”. Deze
erkenning wordt jaarlijks getoetst.
• SGR en SGRZ aangesloten
Sinds het voorjaar 2019 is SailWise, conform de gewijzigde Europese regelgeving, ook aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden, zowel ten
behoeve van de particuliere consument (SGR, aansluitnummer 3.770) als voor
de “zakelijke markt”, de groepsboekingen (SGRZ, aansluitnummer 17.277).
De SGR toetst jaarlijks de financiële continuïteit van de organisatie en staat
garant richting consument in geval van onverhoopt financieel onvermogen.
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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 2020 hebben de vertrouwenspersonen geen meldingen ontvangen,
zo blijkt uit hun jaarverslag. Het volledige integriteitsbeleid heeft SailWise vastgelegd in haar notitie
“SailWise, het roer recht”.

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 2020 zijn er geen klachten
ontvangen.

ONZE 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. SailWise is sinds februari 2019 CBF
Erkend Goed Doel, 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 (meervoudig Olympisch kampioen en wereldkampioen RS:X windsurfen)
• Thierry Schmitter (zeiler, winnaar van 2 bronzen medailles Paralympische spelen)
• Lobke Berkhout (vijfvoudig wereldkampioene zeilen, zilver en brons Olympische Spelen)
• Karla Peijs (voormalig minister en voormalig Commissaris van de Koningin)
• Job Cohen (voormalig burgemeester en voormalig staatssecretaris)
• Funda Müjde (cabaretière, actrice, columniste en presentatrice)
• Henny Jacobse (erevoorzitter Gehandicaptensport Nederland)
• Frits Wester (journalist/politiek commentator)
• Jorrit Volkers (partner Deloitte)
• Pieter Klapwijk (oud-notaris)

Toezicht en bestuur
SailWise is georganiseerd middels een Raad van Toezicht-model met een statutaire directie.

De stichting onderschrijft de Code Goed Bestuur van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie en laat dit met de aansluiting in 2019 bij de Erkenningsregeling Goede Doelen ook jaarlijks door
het CBF toetsen.
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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 zittings-termijn 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 2020 is
hier net als in voorgaande jaren geen gebruik van gemaakt.
De samenstelling van de Raad van Toezicht SailWise in 2020 was als volgt:
Mevr. Erica Bakkum		
voorzitter (tot 30-06-2020)
Dhr. Gert Nieuwboer		
lid en voorzitter a.i. (01-07-2020 t/m 31-12-2020)
Mevr. Dieneke Mandema
lid (tot 31-05-2020)
Dhr. IJsbrand Dijkstra
lid
Dhr. Mat Botman		
lid
Mevr. Renske Rietbergen lid (sinds 01-06-2020)
Dhr. Rob Klifman		
lid (sinds 01-07-2020 en vanaf 01-01-2021 voorzitter)
Overige functies van de leden van de Raad van Toezicht, per 31-12-2020
Dhr. Gert Nieuwboer		
Directeur SNP Natuurreizen
				Lid Raad van Toezicht Waddenacademie
				
Voorzitter 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 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
Mevr. Renske Rietbergen
				

Directeur HR Innovatie en Marketing AWVN
Lid Raad van Toezicht Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer

Dhr. Rob Klifman		
				
				

Directeur Bouwmaat BV
Lid Raad van Commissarissen Dynamo Retail Group B.V.
Lid Raad van Toezicht Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer

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 2020 was als volgt:
• Mevr. Helma van Heerikhuize (algemeen directeur tot 15-05-2020, 90% dienstverband)
• Dhr. Ron Koopmeiners (algemeen directeur a.i. vanaf 01-02-2020, 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.
Nevenfuncties van de directie, per 31-12-2020:
Dhr. Ron Koopmeiners
Adviseur/eigenaar RJK-Advies
				
Directeur/bestuurder Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer
Dhr. Michiel Meijers		
Penningmeester NBAV (Ned. Branchekeurmerk Aangepaste Vakanties)
				
Directeur/bestuurder Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer

Personeel
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 in het verleden soms gebruik van freelancers voor marketing en communicatie, en
diverse freelancers voor vervanging op één van de accommodaties. In 2020 was dit niet nodig
SailWise voorziet ook regelmatig in een aantal werkervaringsplaatsen, zowel op de accommodaties
(met name stages vanuit de verzorgende beroepen) als in de werkplaats (stages bedrijfsschool,
beschutte werkplekken).

Personele samenstelling ingrijpend gewijzigd in 2020
SailWise heeft een beroep gedaan op diverse steunmaatregelen, waaronder de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Maar ondanks dat dreigde het verlies over 2020 dermate groot te worden
dat een zware ingreep op de kosten en met name de personeelskosten op de korte termijn onvermijdelijk zou zijn, om de continuïteit op de langere termijn niet in gevaar te brengen.
Ook de onzekerheid over de evt. voortzetting van de NOW enerzijds en anderzijds dat het ondertussen wel zeker was dat één accommodatie het gehele jaar niet haar activiteiten op de oude manier kon
uitvoeren en voor die accommodatie (Lutgerdina) ook geen alternatief was, maakte het onvermijdelijk
afscheid genomen moest worden van een deel van onze medewerkers. In goed overleg is op initiatief
van de werkgever aan de betrokkenen een vaststellingsovereenkomst aangeboden en waar enigszins
mogelijk is geholpen om de betrokkenen door te begeleiden naar ander werk.
De organisatie is daarmee ingekrompen naar 10 medewerkers per 31 dec 2020. Voor het vaarseizoen
2021 zullen nog 3 vacatures worden ingevuld.
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Vrijwilligers
Normaliter zijn er jaarlijks ruim 275 vrijwilligers meer dan 10 dagen en nachten voor SailWise in touw.
Zonder de inzet van deze enthousiaste betrokken en deskundige aanpakkers zou SailWise haar activiteiten niet kunnen aanbieden. Vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun inzet, maar worden wel in
de gelegenheid gesteld hun noodzakelijke reiskosten te declareren. SailWise heeft haar vrijwilligersbeleid vastgelegd in de notitie “Vrijwilligers, ons grootste kapitaal”.

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 (It Sailhûs) ondergebracht en functioneert na de realisatie
van het project 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 (met name functiescheiding, checks en balances, heldere
procedures, zoals vastgelegd in het AO/IB). Waar nodig zijn praktische risico’s afdoende verzekerd
(brand en calamiteiten, aansprakelijkheid, ongevallen, verzuim, vervoer).

Privacy
In mei 2018 is de nieuwe Europese richtlijn betreffende de privacy van kracht geworden. In Nederland
is die vertaald in een stuk regelgeving zoals neergelegd in de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’.
SailWise verwerkt ook persoonsgegevens en zodra mensen deelnemen aan onze activiteiten worden
de basisgegevens zelfs uitgebreid met zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. SailWise voldoet
als vanzelfsprekend aan de regels van de AVG en aangezien zij ook met zogenaamde bijzondere persoonsgegevens werkt, heeft SailWise ook bijzondere aandacht besteed aan haar privacy beleid. SailWise heeft alle bij haar organisatie passende maatregelen genomen en de beveiliging van de aan haar
toevertrouwde gegevens zo ingericht, dat alle persoonsgegevens goed beschermd zijn.
In de openbaar gepubliceerde privacystatement zijn naast alle rechten en plichten ook de procedures
rondom recht-uitoefening door betrokkenen zoals bedoeld in de AVG duidelijk omschreven.
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ONZE FINANCIËN
Op 29 april 2021 heeft de RvT de jaarrekening vastgesteld, waarna op 30 april 2021 de accountant
Van Ree Accountants de goedkeurende verklaring heeft afgegeven.
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 vanafsailwise.nl of op te vragen via het kantoor van SailWise
(info@sailwise.nl).

Korte toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2020
Algemeen
Ook financieel gezien was de impact van de coronapandemie op SailWise groot. Gelukkig kon SailWise
rekenen op veel begrip bij zowel haar gasten, vrijwilligers als financiers. En ook heeft SailWise een
beroep kunnen doen op de steunmaatregelen die het kabinet in het leven heeft geroepen.
Financiële afhandeling geannuleerde activiteiten, vouchers
Alle geannuleerde groepen zijn akkoord gegaan met het omboeken van de geplande activiteiten naar
een vergelijkbare periode in 2022 en het doorschuiven van de reeds gedane betalingen voor deze
reserveringen. Mocht er voor de betreffende groep niet direct een periode in te plannen was voor
2022 is er tijdelijk een voucher als schuldbekentenis afgegeven. In totaal betroffen dit 7 vouchers
(zonder SGR-garantie, waarvan er op 31-12 nog 2 open staan t.w.v. € 4.868,-).
Ruim 95% van onze individuele gasten die wij in 2021 niet direct een alternatief konden bieden, ging
akkoord met de zogenaamde voucher met SGR-garantie voor het reeds aanbetaalde bedrag. In totaal
heeft SailWise 379 vouchers met SGR-garantie uitgegeven t.w.v. € 195.446,-, waarvan op 31 december
nog 267 open staan t.w.v. € 138.186,-.
De geldigheid van de vouchers is 1 jaar. De verwachting is dat het merendeel van de vouchers voor
verloopdatum zullen zijn ingezet ter betaling van een nieuwe boeking/activiteit.
Liquiditeit
Aanvankelijk is even gebruikgemaakt van de regeling van uitstel van belasting, maar aangezien de
liquiditeit ruim voldoende bleef, is besloten dit gelijk weer terug te betalen, zodat er per 31-12 geen
achterstand in betaling is qua belastingen.
Dankzij de hoge acceptatiegraad van de vouchers heeft er eigenlijk geen of nauwelijks negatieve
cashflow plaatsgevonden. Daarnaast hebben de snelle ingreep in de lopende kosten in combinatie

met de ruimhartige steun vanuit de overheid (SailWise heeft gebruik gemaakt van TOZ, TVL en NOW)
gemaakt dat de normaal al uitstekende liquiditeitspositie ook in deze coronacrises boven gemiddeld
is gebleven.
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting aan de batenzijde nader toegelicht
• In het algemeen vallen de baten aanzienlijk lager uit dan begroot door het wegvallen van veel
activiteiten door de coronapandemie.
• Ondanks een behoorlijke groei van het aantal particuliere giftgevers, viel het totaal aan particuliere giften lager uit door het wegvallen van belangrijke evenementen van serviceclubs en eigen
acties.
• Waar geen bijdragen vanuit overheden begroot waren, kon dankzij het beroep op de Covid-steunmaatregelen hiervoor bijna € 250.000,- worden ingeboekt en het verlies dus een zelfde bedrag
verminderd worden.
• De bijdragen vanuit Loterij-organisaties vallen hoger uit dan begroot door een grotere bijdrage
vanuit de loten van de VriendenLoterij.
• De bijdragen vanuit overige organisaties zonder winststreven valt aanzienlijk lager uit omdat een
groot deel van de toezeggingen voor ondersteuning niet te verantwoorden waren aangezien er
geen activiteiten hebben plaatsgevonden (deze toezeggingen zijn na overleg met de betreffende
fondsen doorgeschoven naar volgend jaar of komen te vervallen).
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting aan de lasten zijde nader toegelicht
• De kosten besteed aan de doelstelling (dus activiteiten en voorlichting) vallen na saldering met
de deelnemers bijdragen, iets hoger uit dan begroot. Dit kan met name toe worden geschreven
aan het wegvallen van de meeste inkomsten vanuit de eigenbijdrages van de deelnemers/groepen
doordat de activiteiten moesten worden geannuleerd.
• Overige kosten nagenoeg conform begroting.
• Het saldo van Baten en Lasten valt ondanks de Covid-steun van de overheid, door het wegvallen
van veel inkomsten aanzienlijk lager uit dan begroot.
Continuïteitsreserve
Voor 2020 was een klein overschot begroot om de continuïteitsreserve iets te laten groeien, maar
deze doelstelling is door de coronapandemie niet gehaald. In tegendeel, de impact van de coronapandemie op de activiteiten en daarmee ook op het resultaat was erg groot. Ondanks dat er in een vroeg
stadium al flink in de organisatie is ingegrepen en flink in de kosten gesneden is, we vanuit onze deelnemers en vrijwilligers niet alleen steunbetuigingen, maar ook veel spontane giften hebben mogen
ontvangen en een aanzienlijk beroep op de steunmaatregelen van het kabinet hebben kunnen doen,
wordt het boekjaar afgesloten met een aanzienlijk verlies. Door dit verlies wordt het boekjaar afgesloten met een “negatieve continuïteitsreserve”. De stichting heeft echter geen vreemd vermogen op
de balans en bezit een aanzienlijke stille reserve.
De liquiditeitspositie is op orde en op de korte en middellange termijn kan aan alle verplichtingen
worden voldaan. In de volledige jaarrekening is een nadere toelichting op de continuïteitsveronderstelling opgenomen.
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Balans 2020
(geconsolideerd, na resultaatbestemming)

Staat van baten en lasten 2020
(geconsolideerd)
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Verantwoording bestedingen naar doelstelling 2020

Vooruitzicht en begroting 2021
Begroting 2021
(zoals vastgesteld op de RvT-vergadering van 12 november 2020)
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Toelichting op begroting 2021 en vervolg coronapandemie
Zowel ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 in november 2020, als ten tijde van het
definitief maken van de jaarrekening 2020 in maart 2021 is Nederland nog steeds in de greep van de
coronapandemie. De vooruitzichten voor 2021 zijn wat dat betreft nog moeilijk in te schatten, maar
ten tijde van het opstellen van de begroting (november 2020) wordt al wel duidelijk dat het virus ook
in 2021 nog grote invloed zal hebben en de 1,5 meter-samenleving zeker voor de sectoren ‘verblijf en
recreatie’ nog wel van kracht zal blijven. De verwachting dat de 1,5 meter in 2021 net als in 2020 kan
worden losgelaten tijdens het sporten in de buitenlucht lijkt wel gerechtvaardigd. En gebaseerd op
deze 2 uitgangspunten is er een koers voor 2021 uitgezet.
Kort samengevat betekent dit, hoe pijnlijk het ook is en ondanks dat de positieve ontwikkelingen
rondom het vaccinatie- en testbeleid mogelijk kansen gaat bieden, dat er voor de begroting van het
scenario uitgegaan is dat het niet mogelijk zal zijn om in 2021 meerdaagse activiteiten op de Lutgerdina
te organiseren en zij aan de kade blijft liggen en SailWise haar pijlen dus richt op de locaties in Loosdrecht (Robinson Crusoe) en Elahuizen (It Sailhûs en de Beatrix) om daar ook met de van kracht zijnde
coronarestricties zoveel mogelijk mensen met een beperking een mooie en uitdagende vakantie op
het water te bieden. De begroting is op basis van dit scenario opgesteld en voorziet op deze manier in
een kleine plus en dus een voorzichtige stap in de richting van herstel van de continuiteitsreserve.
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