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VOORWOORD
De wind staat weer in onze zeilen! Ondanks dat Nederland in 2021 in de greep bleef van de coronapandemie, heeft SailWise weer een groot deel van het vaarprogramma kunnen uitvoeren. Door een stringent
coronaprotocol en de nodige aanpassingen aan onze accommodaties was het vanaf half juni weer mogelijk
om de geplande watersportactiviteiten vanuit twee locaties door te laten gaan. Met de inzet en flexibiliteit
van zowel onze medewerkers, vrijwilligers als deelnemers wisten we veilige vakanties te organiseren en besmettingen met het coronavirus buiten de SailWise deuren te houden. Helaas kon de Lutgerdina vanwege
de 1,5 meter maatregel nog een jaar niet uitvaren, maar komend jaar zijn we weer van plan om zeilzwerftochten met dit prachtige schip te organiseren.
Grenzen verleggen
Na een jaar met vrijwel geen SailWise-activiteiten in 2020 was iedereen weer heel blij om te gaan varen.
Ook dit jaar genoten deelnemers en vrijwilligers, mensen met en zonder beperking van de uitdagende
watersportactiviteiten, verlegden ze daarbij hun eigen en andermans grenzen en kreeg hun zelfvertrouwen
een boost. Want de meerdaagse watersportactiviteiten betekenen veel meer dan een mooie tijd op het water, dat heeft het onderzoek door de Wageningen Universiteit aangetoond en dat hoorden en zagen we ook
dit jaar weer terug in de reacties van onze gasten. Zoals een van onze deelnemers zei: “Na mijn ongeval zag
ik het niet meer zitten, maar bij SailWise hebben ze mij uitgedaagd om mijn grenzen te verleggen en ben ik
zelfs alleen in een boot gaan zeilen. En ik vergeet dan een paar uurtjes dat ik een hoge dwarslaesie heb.“
Inclusieve samenleving
SailWise draagt met haar activiteiten sinds jaar en dag bij aan een meer inclusieve samenleving. Door de
combinatie van mensen met en zonder beperking tijdens onze watersportactiviteiten, waarbij we uitgaan
van gelijkwaardigheid en eenieder een bijdrage levert op basis van zijn mogelijkheden, zijn we een prachtig
voorbeeld van een inclusieve samenleving op microniveau. Onze deelnemers en vrijwilligers nemen deze
ervaring mee naar huis en beïnvloeden hiermee de omgeving om hen heen.
Toegankelijke watersport
SailWise kan de uitdagende watersportactiviteiten alleen maar organiseren door de vele vrijwilligers en de
financiële steun van fondsen, organisaties en particulieren. Watersport voor mensen met een beperking
vergt deskundige en enthousiaste begeleiding, die ook dit jaar weer door meer dan 200 vrijwilligers is geboden. De noodzakelijke aanpassingen aan accommodaties en vaarmateriaal, deskundige medewerkers en
vrijwilligers, onze activiteiten zorgen voor veel meerkosten. Onze deelnemers betalen een “normale” eigen
bijdrage, zodat watersport voor iedereen betaalbaar blijft. Ook in 2021 hebben veel bedrijven, serviceclubs,
verenigingen en particulieren, ondanks de coronapandemie, acties opgezet en donaties gedaan voor de watersporter met een beperking. En daarnaast zijn de bijdragen van Fonds Gehandicaptensport, vele andere
belangrijke fondsen en de SailWise Club van 100 leden onontbeerlijk voor de continuïteit van SailWise. Met
de steun van velen blijft watersport ook in 2022 toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Want de wind
maakt geen onderscheid!

Rob Klifman
Voorzitter van de Raad van Toezicht
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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 ook financieel toegankelijk te
houden voor de doelgroep en tevens 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 een ieder en niet
van beperkingen! Met innovatieve en praktische 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 om zich te ontwikkelen in de diverse takken van de 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 om 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.

Zeilen met... een dwarslaesie
Arie van der Poel (68) is een groot liefhebber van de watersport. Toen hij in 2017 een ongeval kreeg met een dwarslaesie
tot gevolg, dacht hij niet dat hij ooit nog zelfstandig zou kunnen watersporten. Tot hij Robinson Crusoe ontdekte… Nu gaat
hij alleen in een zeilboot het water op en geniet nog steeds van
zijn favoriete sport: zeilen.
“Vanuit Heliomare ben ik met een groepsactiviteit voor het
eerst bij SailWise gaan zeilen op Robinson Crusoe. Alsof er
een wereld voor je opengaat. Ik heb zelf altijd gezeild en
had samen met mijn vriendin een catamaran. Op het eiland
zeiden ze tegen me: ‘Ga een keer alleen zeilen’. Dat heb ik
toen gedaan in een Access Dinghy en jeetje, dat is te gek.
Ik kon gewoon even lekker een paar uur zeilen en vergat
alles. Ik ben in mijn element met de wind, het water en het
bootje. Wat wil je nog meer? Ik ga nu het liefst meerdere
keren per jaar naar het eiland.”
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ONZE WERKWIJZE
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 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 MEERWAARDE VAN SAILWISE: ONZE IMPACT
Monitoring & evaluatie
In lijn van onze (statutaire) doelstelling is het belangrijk dat onze activiteiten ook daadwerkelijk
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 deze enquêtes blijkt een enorme waardering voor onze activiteiten. De reacties laten zien dat ons aanbod echt verschil maakt.
Naast deze evaluatie onder onze deelnemers vragen we ook aan onze vrijwilligers via een enquête hoe
zij het vrijwilligerswerk bij SailWise hebben ervaren. 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 2021
Impact voortdurende coronapandemie
Na een in vele opzichten teleurstellend 2020 waren we begin 2021 voorzichtig optimistisch dat met
de op stoom komende vaccinaties er weer vanuit een tweetal locaties watersportvakanties georganiseerd konden gaan worden. De Lutgerdina kon vanwege de 1,5 meter maatregel, naar verwachting
het gehele seizoen niet uitvaren gezien de beperkte verblijfsruimte aan boord.
De coronapandemie duurde echter langer dan iedereen had gehoopt, waardoor we in de maand april
alle activiteiten moesten annuleren. Alleen de verhuur van de vakantieappartementen in It Sailhus
kon doorgaan. Gelukkig was het in mei mogelijk om te starten met enkele jeugdvakanties op basis van
het protocol “Samen op kamp”, gebaseerd op kampbubbels en een strenge scheiding tussen vrijwilligers en groep.
Vanaf half juni was het mogelijk om met een stringent, door SailWise opgesteld, coronaprotocol ook
voor volwassenen weer watersportvakanties te organiseren. In verband met de 1,5 meter maatregel
is op het watersporteiland Robinson een grote tent aan het woonverblijf geplaatst. De in 2020 afgemeerde Lutgerdina is aan het eiland blijven liggen, zodat er in de meerpersoons slaapkamers niet
meer dan twee personen hoefden te verblijven en de andere gasten een slaapplek in de Lutgerdina
konden gebruiken.
Alle locaties zijn gedurende het gehele seizoen voorzien van voldoende preventie- en hygiënemiddelen
en de medewerkers zijn hierover uitgebreid geïnstrueerd. In de loop van het vaarseizoen is het protocol steeds aan de nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid aangepast.
Door deze coronamaatregelen en de inzet en flexibiliteit van zowel onze medewerkers, vrijwilligers
als deelnemers wisten we tot het einde van het vaarseizoen veilige vakanties te organiseren en
besmettingen met het coronavirus buiten de SailWise- deuren te houden. Dit tot groot plezier van
iedereen die hierbij betrokken was!

Onze gasten
Gelukkig hebben we na een verlate start in mei uiteindelijk vanaf juni weer volop kunnen varen vanaf ons eiland Robinson Crusoe en met de Beatrix vanuit It Sailhus in Elahuizen. Na het geheel door
corona beheerste jaar 2020, was het enthousiasme bij onze deelnemers groot om een watersportvakantie met SailWise te beleven. Van verschillende deelnemers klonk wel enige teleurstelling dat de
Lutgerdina dit seizoen weer niet kon uitvaren, maar velen van hen boekten een vakantie op een van de
andere locaties. Met de inzet van bijna 2.040 ‘vrijwilligers-mensdagen’ werden in 2021 in totaal rond
de 3.000 ‘watersportmensdagen’ ingevuld (ter vergelijk 2020, met behulp van 484 vrijwilligersmensdagen zijn er 894 watersportmensdagen, en 2019 met behulp van 3.059 vrijwilligersmensdagen zijn
er 5.860 watersportmensdagen).

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.
Slechts enkele groepen hebben in 2021 hun vakantie vanwege de coronapandemie moeten annuleren.
Dat gold met name voor buitenlandse groepen en groepen die in het voorjaar een vakantie hadden
geboekt.

44 groepen			
(2020: 7)			
(2019: 61)			

535 gasten			
(2020: 112)			
(2019: 813)			

933 watersportmensdagen
(2020: 145)
(2019: 2.605)

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.

366 gasten
1.974 watersportmensdagen		
5,4 dagen		
(2020: 22)			
(2020: 139)			
gem. verblijfsduur
(2019: 622)		
(2019: 3.255)				
(2019: 5,5)

8,7

> 70% komt terug

Het terugkompercentage ligt hoog (ruim boven de 70%) en afgaand op de reacties is men tevreden tot zeer tevreden over het aangeboden programma. Dit
bleek ook uit de enquête die onder deelnemers is gehouden. Het rapportcijfer dat
SailWise kreeg van haar gasten in 2021 was wederom ongekend hoog: een 8,7.

It Sailhûs
It Sailhûs is niet alleen de uitvalsbasis en thuisbasis voor de catamaran Beatrix, maar biedt ook gezinnen en groepen de gelegenheid om in de beslotenheid van het gezin of groep te genieten van een
actieve vakantie aan en op het water.

9

SAILWISE JAARVERSLAG
2021
De bezetting van It Sailhûs – zowel de groepsaccommodatie als de appartementen – heeft de laatste
3 jaar een belangrijke groei laten zien. Door de aanpassingen en upgrade van de groepsaccommodatie, het Commandeurshuis, in de winter van 2021 was het mogelijk om in de twee zomermaanden
met de gasten van de Beatrix in plaats van twee vakantieappartementen gebruik te maken van deze
groepsaccommodatie. Daardoor konden we in de zomermaanden van 2021 alle vakantieappartementen verhuren en genoten nog meer gezinnen van een vakantie op en rond het water.
In het najaar hebben we zowel de vakantieappartementen als de groepsaccommodatie op een tweetal
boekingsplatforms geplaatst, waardoor eind van het jaar de bezettingsgraad steeg en er ook voor
2022 al verschillende boekingen zijn binnen gekomen. Verder hebben we eind 2021 een eerste thema-arrangement aangeboden, waarbij er vanuit SailWise enkele gezellige activiteiten voor de gasten
worden georganiseerd en het voor hen aantrekkelijk is om ook in de wintermaanden in It Sailhus te
verblijven. De reacties van de gasten die verblijven in It Sailhûs zijn erg positief.
Vakantiewoningen

77 families			
(2020: 58)			

94 gasten			
(2020: 65)			

534 watersportmensdagen
(2020: 382)

20 gasten			

534 watersportmensdagen

Groepsaccommodatie

13 families/groepen		

Steeds meer gasten huren ook een aangepaste boot tijdens hun verblijf. Zo zijn de rolstoeltoegankelijke pontonboten een groot succes. Deze werden in 2021 60 dagen verhuurd. Ook was het mogelijk
om op zaterdag of zondag de Beatrix met bemanning te huren voor een mooie zeiltocht over de Friese
meren. Dit werd in 2021 3 keer gedaan. In het najaar van 2021 werd de vloot bij It Sailhus uitgebreid
met de schenking van een prachtige rolstoeltoegankelijke motorboot. Haar naam is “Wilgen” en de
boot is rolstoeltoegankelijk, gedeeltelijk overdekt en van alle gemakken voorzien.

Onze vrijwilligers
Na het jaar 2020, waarin er door het kleine aantal watersportactiviteiten maar weinig vrijwilligers
voor SailWise actief waren geweest, was het enthousiasme bij veel vrijwilligers groot om in 2021
SailWise weer te ondersteunen. Een enthousiast team van vrijwilligers voorziet elke meerdaagse
vakantieactiviteit daar waar nodig 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 introductiedagen goed voorbereid op hun taak. Zij zetten zich allemaal volledig
en enthousiast in voor een onvergetelijke en waardevolle watersportactiviteit.
In 2021 waren er in totaal 212 unieke vrijwilligers gemiddeld bijna 10 dagen en nachten actief (2037
vrijwilligersmensdagen). Belangrijk is dat de vrijwilligers goed voorbereid aan hun taak beginnen. De
introductiedagen voor nieuwe vrijwilligers moesten in april vanwege corona helaas geannuleerd worden. Gelukkig was het met behulp van het coronaprotocol en stringente maatregelen weer mogelijk
om vanaf mei 3 aangepaste introductiedagen te organiseren. Ook de zeilopleiding voor vrijwilligers
moesten we in april helaas afblazen. De vrijwillige maten van de Beatrix hebben we in kleine groepen
op 6 dagen kunnen opleiden naast de praktische training voor aan boord, onder andere in BHV en
EHBO.

De veiligheid en bejegening van onze gasten heeft voor ons de allerhoogste prioriteit. Dat geldt niet
alleen op het water, maar ook voor de sociale veiligheid. 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. In 2021 heeft SailWise zich voorbereid op een herkeuring voor dit kwaliteitskeurmerk en heeft in verband hiermee haar vrijwilligersbeleid op enkele punten herzien en geactualiseerd. Alle benodigde stukken zijn eind 2021 ingediend bij de NOV en we verwachten dat begin 2022
het keurmerk opnieuw wordt toegekend.
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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.
Sinds 2021 is ook een aantal vrijwilligers actief betrokken bij het werven van sponsoren en donateurs
om de watersportactiviteiten ook financieel toegankelijk te houden.
• Onderhoud: in de wintermaanden helpen vrijwilligers ook mee met het noodzakelijke onderhoud.
In 2021 zijn wederom diverse klusweekenden/periodes georganiseerd. Vanwege de coronapandemie hebben we ook vaker individuele vrijwilligers gevraagd om met 1 of enkele personen een paar
dagen buiten het vaarseizoen te komen klussen. Daarnaast is er in 2021 op het eiland Robinson
Crusoe een technische commissie opgericht, waar vrijwilligers met verschillende technische kwaliteiten onderdeel van uitmaken. Zij zijn voor specifieke klussen inzetbaar, zowel in het kader van
onderhoud als reparatie.
• Promotie en werving: naast de ‘traditionele’ vrijwilligers zijn ook onze deelnemers actief betrokken bij promotie- en wervingsactiviteiten: vanuit hun eigen ervaringen vertellen zij over de meerwaarde van watersport. Vanwege de coronapandemie werd het merendeel van de beurzen door de
organisatoren afgeblazen.
• Sponsorcommissie: in 2021 is onder verantwoordelijkheid van de directeur van SailWise een sponsorcommissie van vrijwilligers opgericht. Doel van deze commissie is het werven van voldoende
financiële middelen om de watersportactiviteiten ook financieel toegankelijk te houden. Daarvoor
is een plan ontwikkeld, waarbij de commissie zich richt op de volgende specifieke doelgroepen:
bedrijven in de maritieme wereld en leveranciers van SailWise, watersporters en serviceclubs.
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 het van elkaar leren’ onderstrepen dit. Aan het eind van een watersportseizoen werd voor de vrijwilligers van zowel de Beatrix als van Robinson Crusoe een weekend georganiseerd, als dank voor de inzet van het afgelopen jaar.

8,4

Vanuit de hoek van de deelnemers is er veel waardering voor de inzet van vrijwilligers. De gelijkwaardigheid, de prettige sfeer tussen deelnemers en vrijwilligers en het denken in mogelijkheden worden vaak genoemd. En het rapportcijfer dat de vrijwilligers aan SailWise geven, is ook trots om op te zijn. Een
gemiddelde van 8,4!

Onze financiële partners en donateurs
Mensen met een handicap hebben over het algemeen minder financiële middelen tot hun beschikking dan mensen zondereen handicap. Daarom is het des te belangrijker dat de activiteiten voor onze
doelgroep ook financieel toegankelijk 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. SailWise is haar belangrijke maatschappelijke partners, alsmede alle andere financiers en haar
grote schare donateurs, zeer erkentelijk voor hun bijdrage.
Belangrijke maatschappelijke partners
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 en ze samen
kunnen watersporten met leeftijdsgenoten, - met en zonder handicap.
Met het Nationaal MS Fonds is sinds 2019 ook een partnership voor 3 jaar aangegaan met SailWise.
In samenwerking met het MS Fonds heeft SailWise in 2021 speciaal voor deze doelgroep vier meerdaagse watersportactiviteiten georganiseerd.
De SailWise 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.
In 2021 was het weer mogelijk om een relatiedag voor dit netwerk te organiseren op het watersporteiland Robinson Crusoe. De deelnemers kregen een afwisselend programma voorgeschoteld met
presentaties van de nieuwe directeur van SailWise over de meerwaarde van watersport voor mensen
met een beperking en van Thierry Schmitter, lid van het comité van aanbeveling en 2-voudig paralympisch medaille winnaar zeilen over zijn ontwikkeling in de sport en daarbuiten na het lawine-ongeluk,
waarbij hij een dwarslaesie opliep. En natuurlijk werd er met de aangepaste zeilboten gevaren door
mensen met en zonder beperking. Mede door deze dag groeide de Club van 20 leden in het begin van
het jaar naar ruim 30 leden aan het eind van 2021.
Vrienden van SailWise
In 2020 heeft SailWise de Vrienden van SailWise opgezet. Vrienden ondersteunen SailWise gedurende minimaal 5 jaar met jaarlijks 25 tot 100 euro. Verschillende nieuwe deelnemers, vrijwilligers en
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familie van hebben zich het afgelopen jaar bij de Vrienden aangesloten. In 2021 is het aantal Vrienden
gegroeid naar 135 (in 2020 110 Vrienden) en steunen zij SailWise jaarlijks met in totaliteit 6250 euro
(in 2020 € 5500).
VriendenLoterij
Dankzij een intensieve werving in 2019 heeft SailWise veel mensen over de streep getrokken om SailWise als goed doel aan te merken voor de hun deelname aan de VriendenLoterij. In 2020 heeft SailWise daarmee 50.000 euro grens aan opbrengst uit de doelbestemde loten weten te overschrijden.
Jachthavens
In 2021 zijn we gestart met het benaderen van een aantal jachthavens om partner te worden van
SailWise. De havens steunen SailWise met een financiële bijdrage en informeren hun klanten over
SailWise. Hiermee hopen we nieuwe donateurs en vrijwilligers onder deze watersporters te werven.
Watersporters weten immers als geen ander wat watersporten voor een mens kan betekenen.
Evenementen
Helaas konden ook in 2021 een aantal geplande evenementen, waarmee we financiële middelen verwerven voor SailWise, vanwege corona niet doorgaan. Zo werd de Waterlandcup, die jaarlijks door
Waterland Yacht Charter wordt georganiseerd voor het tweede jaar geannuleerd.
Gelukkig konden er in 2021 toch op kleine schaal een aantal evenementen plaatsvinden, waarbij SailWise als goed doel werd geadopteerd. Zo zeilden in januari vier enthousiastelingen, waaronder onze
latere schipper Rinke Bergsma in een polyvalk zonder motor de Elfstedentocht en dat heeft behalve
publiciteit bijna 7.000 euro opgeleverd.

Zeilen met... een verstandelijke beperking
Jacco Kroon (47) heeft een verstandelijke en visuele beperking.
Hij woont zelfstandig en werkt bij een sociale werkplaats van
een groot bedrijf. Ieder jaar gaat hij met SailWise op vakantie.
Het liefst met de Lutgerdina en als het even kan wel twee keer
per jaar.
“De Beurtveer vind ik het leukst om te doen. Het is een zware
zeilwedstrijd, maar ik weet nu hoe het werkt. In het begin werden we meestal laatste of één-na-laatste, maar de laatste jaren
hadden we een lekker enthousiaste groep en eindigden we vaak
een stuk hoger. Dat vind ik wel mooi.”
“De vakanties op de Lutgerdina zijn gewoon top. Ik vind het leuk dat het een oud schip is en dat het aangepast is. Je kan je beperking er echt even wegzetten.”

Toen bleek dat we door de aanhoudende coronacrises nog niet konden starten met de normale activiteiten is dit voorjaar op corona-proof wijze een zeilestafette in Loosdrecht georganiseerd met de
hulp van veel deelnemers en vrijwilligers. Een geslaagd evenement dat ruim 11 duizend euro heeft
opgeleverd voor de renovatie van de accommodatie.
Eind augustus vond de Pampus Easyweek bij de KWVL plaats. In dit kader werd een veiling georganiseerd met SailWise als goed doel. De opbrengst van deze veiling bedroeg ruim 9000 euro.
Tot slot waren er ook in 2021 weer verschillende mensen en bedrijven die voor hun verjaardag of jubileum SailWise adopteerden als goed doel. Ook deze festiviteiten leverden mooie donaties op.
Bedrijven
In het kader van het financieringsplan 2022 is in het najaar van 2021 gestart met het benaderen van
bedrijven in de maritieme sector. Een drietal bedrijven gaf gehoor aan onze oproep en doneerde aan
SailWise.
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SailWise bedankt bij deze graag nogmaals alle organisaties, stichtingen, fondsen,
bedrijven en mensen die haar in 2021 hebben ondersteund en mede mogelijk gemaakt
dat mensen met een handicap kunnen genieten van een uitdagende watersportactiviteit:
Fonds Gehandicaptensport • Nationaal MS-Fonds • Het Gehandicapte Kind • Stichting Sionshulp
• Stichting Beatrixoord Noord Nederland • Stichting de Lichtboei • Landelijke vereniging van
Crematoria • fam. Steyerberg • Phelps Stichting voor Spastici • Stichting Kostverloren • Pampus
Easyweek 2021 • Grovestins-Stichting • Johan Cruijff Foundation • dhr. J. Scholten • Stichting
van de Rotterdamse Bond voor Lichamelijke opvoeding • Stichting Kinderfonds van Dusseldorp
• Stichting Aelwijn Florisz • fam. de Ru-Heijst • fam. Zetsema • Auxilium & Caritas Foundation
• Stichting kaNS Centraal • Coovels Smit Stichting • Stichting Weeshuis der Doopsgezinden •
Stichting Mr. A. Fentener van Vlissingen Fonds • Foppe Fonds • Van Cappellen Stichting • Stichting Groene Kruis Heerlen • Stichting Gereformeerd Frans van Uden Huis • Stichting van Ommeren-deVoogt • Steunenberg Holding BV • B.V. Intersell Aannemingsmaatschappij • Stichting
Femme van der Schaaf • Meinersma Sybenga Stichting • Stichting Ritske Boelema Gasthuis •
Stichting Algemeen Welzijnsfonds • dhr. G.J. Gelderblom • Stichting Old Grand-Dad Club • ASBN
• Stichting Leeuwen Lignac • Rotary Club Bloemendaal Caprera • Commissei van Spijsuitdeling •
Stichting Mundo Crastino Meliori • Top Installatiegroep • Stichting Hulp Na Onderzoek • Snickers
de Bruijn Stichting • Marck Water & Electrotechniek B.V. • Pasmanstichting • Reedersplein •
Emmaplein Foundation • Gwynt B.V. • Kooyman N.V. • Hydrex N.V. • Watersportvereniging Goingarijp • Stichting Antonius • R.H.B. Kersten • Sparkles • dhr. E. van Vuuren • Univé Oost • G.Ph.
Verhagen – Stichting • dhr. J. Smulders • Hotelschool The Hague Charity Project • fam. De Ronde-Brons • Stichting Wit Gele Kruisfonds Hoogland • Mevr. T. Niks • dhr. H. Oostendorp • Rotary
Club Heerhugowaard-Langedijk • Stichting Odd Fellows • brugklasleerlingen van het Roland
Holst-college Hilversum en vele andere spontane giftgevers, alle vrienden van SailWise en natuurlijk al onze trouwe partners van de Club van Honderd.

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 •Stichting Blinden-Penning • Stichting Tiny en Anny van Doorne
Fonds • Landelijke Stichting en Slechtzienden • Stichting Blindenbelangen • Le Clercq Stichting •
Gelderse Blinden Stichting • Stichting Pape-Fonds • Stichting Blindenhulp • Stichting Mevrouw
K. Hooykaas-la Lau Fonds • Mundo Crastino Meliori • Rotterdamse Stichting Blindenbelangen •
Stichting Latteringe – Familie - Fonds • Gravin van Bylandt Stichting • mevr. B.C. Maas-Kolthof •
Stichting Sint Nicolaas Gasthuis • Stichting Familie de Maar • Protestantse Diaconie Groningen
• Protestantse Stichting Het Groene Weeshuis • Stichting van Ommeren-deVoogt • Stichting
Goede Doelen W en H • Van Baaren Stichting • RDO Balije van Utrecht • Stichting Gereformeerd
Frans van Uden Huis • De Winter-Heijnsius Stichting • Stichting Welzijn Senioner • Stichting Femme van der Schaaf • Stichting Henriëtte Zoete
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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.
In 2021 heeft de Lutgerdina vanwege de 1,5 meter coronamaatregel
niet kunnen uitvaren en heeft zij afgemeerd gelegen aan het eiland
Robinson Crusoe en dienst gedaan als extra slaapgelegenheid .

Watersporteiland Robinson Crusoe
Het watersportcentrum op het eiland Robinson Crusoe op 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 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.
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Herontwikkeling Robinson Crusoe
Het voornemen was om in de winter van 2021/2022 de herontwikkeling van Robinson Crusoe te realiseren: 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, want het bleek
lastig om geschikte aannemers te vinden in deze overspannen bouwmarkt en bovendien liepen de
kosten en levertijden van bouwmaterialen op. Maar ook in financiële zin. De laatste fase van de fondsenwerving liep door de coronacrises flinke 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 in juni besloten om het project één winter
uit te stellen. Vervolgens is wel hard doorgewerkt aan de voorbereiding van de renovatie. Inmiddels
zijn de gesprekken met enkele aannemers in een vergevorderd stadium, zijn praktische oplossingen
bedacht voor het transport van personeel en materialen naar en van het eiland en is voor de financiering van het project al een groot bedrag door fondsen, sponsoren en donateurs bij elkaar gebracht.

De investeringen in 2020
In 2021 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:
• Beschermingsmaterialen als mondkapjes, desinfectiemiddelen, handschoenen en zelftesten
• Een pontonboot en de reparatie van de vloer van de andere twee pontonboten
• Een extra tillift voor op de steiger bij Robinson Crusoe voor de transfer van rolstoel naar boot
• Een actieve tillift voor in It Sailhus en de zeilcatamaran Beatrix
• Een buitenboordmotor voor de schepen op Robinson Crusoe
• Een gedeeltelijk overdekte, rolstoeltoegankelijke motorboot voor verhuur bij It Sailhus
• AED’s voor onze accommodaties

Nieuwe vriendschappen ontstaan bij SailWise
Onze zeilvakanties zijn dé plek om mensen te ontmoeten en vrienden
te maken. Toen Maaike Hagemans (28) op vakantie ging op Robinson
Crusoe ontmoette ze vrijwilligster Sanne Beumer (23). Er was meteen
een klik en de vakantie leidde tot een bijzondere nieuwe vriendschap.
Maaike: “Iedereen paste bij elkaar. We deden de gekste en moeilijkste
dingen samen, alles was mogelijk. Lukte het rechtsom niet, dan vonden
we wel een weg linksom. Zo heb ik in die week zelfs in de trapeze van
een catamaran gestaan. Het was echt een legendarische vakantie.”

Onze meerjarenvisie
Meerjarenplan 2021-2023
Waar de vorige meerjarenplannen konden voortbouwen op de resultaten van de vorige periode, is het
meerjarenplan 2021-2023 meer een herstructureringsplan om de incidentele en structurele gevolgen
van de coronacrisis het hoofd te bieden en de basis te leggen voor de continuïteit van de activiteiten
de komende jaren. In 2020 heeft SailWise ondanks een tijdige reorganisatie, de financiële steun van
de overheid en vele trouwe sympathisanten het grootste verlies uit haar geschiedenis geleden, waardoor de in het afgelopen decennium zorgvuldig opgebouwde continuïteitsreserve helaas volledig is
verdampt. Naast het, binnen de beperkingen van het ‘nieuwe normaal’ weer opbouwen en in de markt
zetten van de SailWise activiteiten, streven wij vanuit oogpunt van onze ideële doelstelling en continuïteit deze planperiode expliciet naar een verbreding en stabilisering van de financieringsmix voor de
meerkosten.

Speerpunten voor de komende planperiode
•
•

•

•

Activiteiten en gasten
Doelstelling is om uiterlijk aan het einde van de planperiode qua aantallen activiteiten en gasten
weer minimaal terug te zijn op het niveau van voor de coronacrisis
Financiering meerkosten
Het verbreden en stabiliseren van de financieringsmix voor de meerkosten blijft het grootste aandachtspunt voor de komende planperiode. Belangrijke verder te ontwikkelen doelgroepen hierin
zijn het bedrijfsleven, watersporters en serviceclubs.
Organisatie en vrijwillige inzet
Na de reorganisatie is een nieuw ontwerp gemaakt voor de organisatie. Door meer flexibiliteit en
uitwisselbaarheid van het personeel wordt de kwetsbaarheid minder. Bij het weer opschalen van
de activiteiten is het van belang de organisatie, ten aanzien van personeel en taken en verantwoordelijkheden hier op een toekomstbestendige manier op in te richten.
Met een doorontwikkeling van het vrijwilligersbeleid en de opzet van een SailWise Academy voor
vrijwilligers wordt de basis gelegd voor een bredere inzet van vrijwilligers, zowel op de accommodaties als in de kantoororganisatie. Tevens zal komende planperiode een intensievere samenwerking met andere organisaties onderzocht worden.
Naamsbekendheid
Bredere bekendheid onder relevante doelgroepen, zoals bedrijven, watersporters en mensen met
een beperking zal een belangrijke basis bieden voor de werving van gasten, financiers en vrijwilligers.

Continue aandachtspunten
Naast bovenstaande speerpunten vergen de onderstaande punten continu aandacht:
• Stakeholdersmanagement (bestaande en potentiële klantgroepen)
• Verduurzaming: verkleinen van de ecologische footprint van SailWise (o.a. verduurzamen Robinson
Crusoe)
• State-of-the-art watersportactiviteiten en -accommodaties (o.a. upgrade van de groepsaccommodatie in Elahuizen en voorbereidingen van de renovatie van Robinson Crusoe)
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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 heeft de voorbereiding voor de 3-jaarlijkse toetsing plaatsgevonden en het hernieuwde
keurmerk wordt begin 2022 verwacht.
• 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
• 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.

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 twee
vertrouwenspersonen verbonden (dhr. Peter Clark en mevr. Marlout Corba) tot wie iedereen zich kan
wenden. Uit hun jaarverslag blijkt, dat de vertrouwenspersonen in 2021 geen meldingen hebben ontvangen. 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 2021 zijn er geen klachten
ontvangen.
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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)
• Pieter Klapwijk (oud-notaris)
In 2021 heeft de directeur van SailWise met verschillende leden kennis gemaakt en zij hebben hun
medewerking toegezegd om op verschillende manieren het belang van SailWise actief uit te dragen.

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.

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
2021 is hier net als in voorgaande jaren geen gebruik van gemaakt.
De samenstelling van de Raad van Toezicht SailWise per 31 december 2021 was als volgt:
Dhr. Rob Klifman		
voorzitter
Dhr. IJsbrand Dijkstra
lid
Dhr. Mat Botman 		
lid
Dhr. Frank Oostdam 		
lid (vanaf 29-04-2021)
Mevr. Marleen Sanderse
lid (vanaf 23-11-2021)
Overige functies van de leden van de Raad van Toezicht, per 31-12-2021

Dhr. Rob Klifman
• Algemeen Directeur Bouwmaat Nederland BV
• Lid Raad van Commissarissen Dynamo Retail Group B.V.
• 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
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Dhr. Mat Botman
• Lid Raad van Toezicht Youké sterke jeugd
• Lid Raad van Commissarissen (voorzitter) Heuvelrug Wonen
• DGA Botman Advies B.V.
• Docent NVTZ-academie (Ned. Ver. voor Toezichthouders in de Zorg)
• Docent (Postgraduate controllersopleiding) Vrije Universiteit Amsterdam
• Lid Raad van Toezicht Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer
Dhr. Frank Oostdam
• Voorzitter/Directeur ANVR
• Lid Raad van Toezicht Stichting Garantiefonds Reisgelegenheid (SGR)
• Lid Raad van Toezicht Calamiteitenfonds
• Lid Raad van Toezicht Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer
Mevr. Marleen Sanderse
• Burgemeester Hattem
• 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 2021 was als volgt:
• Dhr. Ron Koopmeiners (interim directeur tot 01-07-2021, 80% dienstverband)
• Mevr. Renske Rietbergen (algemeen directeur vanaf 01-07-2021, 84% 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 31-12-2021:
Mevr. Renske Rietbergen Directeur/bestuurder Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer
Dhr. Michiel Meijers		
Penningmeester NBAV (Ned. Branchekeurmerk Aangepaste Vakanties)
				
Directeur/bestuurder Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer

Personeel
In 2021 waren gemiddeld 12 personen in loondienst van de stichting. SailWise heeft een eigen
rechtspositieregeling, die tezamen met de overige arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het SailWise personeelshandboek. Naast het personeel in loondienst maakt SailWise soms gebruik van freelancers en oproepkrachten voor vervanging in geval van uitval op één van de accommodaties. SailWise
voorziet normaliter ook in een aantal werkervaringsplaatsen, zowel op de accommodaties (met name
stages vanuit de verzorgende beroepen) als in de werkplaats (stages bedrijfsschool, beschutte werkplekken).

Vrijwilligers
Afgelopen jaar waren er weer ruim 200 vrijwilligers met elkaar meer dan 2000 watersportdagen
actief voor SailWise. Zonder de inzet van deze enthousiaste betrokken en deskundige mensen 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 regelgeving in de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. SailWise verwerkt
ook persoonsgegevens en zodra mensen deelnemen aan onze activiteiten worden de basisgegevens
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 privacyverklaring 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 19 april 2022 heeft de RvT de jaarrekening vastgesteld, waarna op 20 april 2022 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 vanaf sailwise.nl
of op te vragen via het kantoor van SailWise (info@sailwise.nl).

Korte toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2020
Met name door nagekomen coronasubsidies en tov de begroting succesvolle werving wordt boekjaar
2021 met een positief resultaat (na aftrek van de toevoegingen en onttrekkingen aan de overige bestemmingsreserves en -fondsen) afgesloten en wordt dit weer ten gunste van de continuïteitsreserve
gebracht. Hiermee wordt weliswaar het verlies van 2020 nog niet helemaal goed gemaakt, maar is de
continuïteitsreserve aan het einde boekjaar in elk geval weer positief.
De volledige jaarrekening is separaat op te vragen of te downloaden via
https://sailwise.nl/nl/over-sailwise/organisatie/jaarverslagen.

Balans 2021
(geconsolideerd, na resultaatbestemming)
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Staat van baten en lasten 2021
(geconsolideerd)

Verantwoording bestedingen naar doelstelling 2021
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Vooruitzicht en begroting 2022
Begroting 2022
(zoals vastgesteld op de RvT-vergadering van 23 november 2021)

Toelichting op begroting 2021 en vervolg coronapandemie
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 in november 2021 was Nederland nog steeds in
de greep van de coronapandemie. Hoewel de besmettingen weer stegen door de Omicron-variant,
rechtvaardigde de hoge vaccinatiegraad en de wijze waarop de samenleving steeds beter kan omgaan
met de pandemie, naar inzien van de directie gerechtvaardigd is te verwachten dat de Lutgerdina in
2022 weer in de vaart gebracht kan worden en op alle accommodaties weer een normaal programma
gedraaid zou kunnen worden. De begroting is op basis van dit scenario opgesteld en voorziet op deze
manier in een kleine plus en dus een volgende stap in het verdere herstel van de continuïteitsreserve.
Ten tijde van het definitief maken van de jaarrekening 2021 in maart 2022 wordt deze verwachting
met het afschaffen van de coronarestricties door de overheid bevestigd. SailWise kan weer volle
kracht vooruit en kan weer conform haar adagio “normaal als het normaal kan en speciaal als het
speciaal moet” haar activiteiten aanbieden en daarmee zoveel mogelijk mensen met een beperking
van een mooie en uitdagende vakantie op het water laten genieten.
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