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Enkhuizen, 6 april 2020 

 

 
Betreft: aanvraag bijdrage aan de meerkosten voor de watersportvakanties voor  

mensen met een handicap uit Noord en Midden Limburg. 
 

 

Geacht bestuur, 
 

Naar aanleiding van uw telefoongesprek zijn wij gewezen op een foutieve aanvraag die Stichting Van 
Straatenfonds heeft ontvangen. De aanvraag die u eerder heeft ontvangen was gericht op deelnemers met 

een handicap uit Heerlen terwijl de aanvraag voor deelnemers uit Noord en Midden Limburg (Venlo, Venray, 
Gennep en Horst aan de Maas) naar u verstuurd had moeten worden. Onze excuses voor het ongemak. 

Hierbij sturen wij u de aanvraag toe voor de deelnemers uit Venlo, Venray, Gennep en Horst aan de Maas.  

 
Iedereen kan watersporten! is de lijfspreuk van SailWise. Want SailWise maakt watersportactiviteiten voor 

kinderen en volwassenen met een handicap toegankelijk. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van 
eenieder en niet van zijn of haar beperkingen. Of je nou in een rolstoel zit, blind, lichamelijk of een 

verstandelijke handicap hebt en toch zelfstandig watersportactiviteiten wilt ondernemen…..dan kan dat bij 

SailWise! Want SailWise laat iedereen onbeperkt genieten op het water.  
 

SailWise is al 45 jaar de toonaangevende aanbieder in Nederland van meerdaagse en uitdagende 
watersportactiviteiten en -vakanties voor mensen met een handicap. Vanuit onze drie volledig aangepaste 

en rolstoeltoegankelijke accommodaties kan iedereen genieten van een onvergetelijke tijd op het water. Met 
de juiste aanpassingen is het voor iedereen - ongeacht zijn of haar handicap - mogelijk om te (leren) 

watersporten. Grenzen verleggen, jezelf ontwikkelen en eigen regie zijn hierbij de sleutelwoorden. 

 
Wij willen u vragen of een bijdrage voor de meerkosten voor de deelnemers uit Noord en Midden Limburg 

tot de mogelijkheden behoort? Zodat zij de kans krijgen om letterlijk ‘het roer’ weer in eigen handen te 
nemen. 

 

Toelichting impact Coronavirus op activiteiten SailWise 
Inmiddels hebben we in Nederland, door het Coronavirus, te maken met een nieuwe realiteit. Veiligheid 

staat bij ons voorop en SailWise volgt als vanzelfsprekend nauwgezet alle richtlijnen van de autoriteiten. De 
nieuwste maatregelen hebben ook invloed op de activiteiten van SailWise. Op dit moment hebben wij alle 

activiteiten tot 1 juni stil gelegd en proberen zoveel mogelijk deelnemers en groepen te verplaatsen naar 

verderop in het seizoen. Zodat we toch zoveel mogelijk mensen met een handicap kunnen laten genieten 
van een actieve en veilige vakantie. SailWise is aangesloten bij de SGR en daarmee zijn de vakanties van 

alle deelnemers gewaarborgd. We gaan iedere deelnemer een passende oplossing bieden.   
 

Meerwaarde activiteiten SailWise aangetoond door onderzoek 
Deelname aan watersportactiviteiten en –vakanties blijkt meer te zijn dan een onvergetelijke tijd op het 

water. De activiteiten hebben ook een meerwaarde voor het dagelijks leven op kortere of langere termijn: 

deelname draagt bij aan zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, stressbestendigheid en het accepteren en weer 
opnieuw kennen van het eigen lichaam. Daarnaast zijn de deelnemers en vrijwilligers zeer te spreken over 

de SailWise-aanpak, samen te vatten in ‘normaal wat normaal kan en speciaal wat speciaal moet’. Dit is in 
de kern ook het resultaat van het onderzoek dat SailWise heeft laten uitvoeren door de Wetenschapswinkel 

van Wageningen University & Research. De resultaten uit het onderzoek bevestigen onze eigen ervaringen 

en feedback die we van de deelnemers krijgen. Het volledige onderzoek is als bijlage bijgevoegd. 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

SailWise maakt watersporten toegankelijk 
Met vernuftige aanpassingen wordt iedereen de mogelijkheid geboden om zo zelfstandig mogelijk te varen. 

En dat is belangrijk omdat deze doelgroep als gevolg van de benodigde zorg, aanpassingen en/of 
begeleiding – geen mogelijkheden hebben om deel te nemen aan vergelijkbare activiteiten in het ‘reguliere’ 

circuit. Terwijl juist voor deze doelgroep watersport dus een grote meerwaarde heeft.  

Met de verschillende locaties en faciliteiten van SailWise maken we het mogelijk om kinderen/jongeren en 
volwassenen met een handicap actief te laten watersporten. Daarmee worden kinderen/jongeren en 

volwassen met een beperking in de gelegenheid gesteld om net als iedereen te genieten van 
watersportactiviteiten.  

 

In 2019 hebben wederom een kleine 1500 mensen met een beperking (waarvan circa 35% jonger dan 30 
jaar) de watersportaccommodaties van SailWise bezocht. Veel woongroepen, instellingen, mytylscholen, 

groepen uit het speciaal onderwijs en revalidatiecentra maken gebruik van de faciliteiten die SailWise biedt. 
Individueel kan er ook worden geboekt.   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Zonder vrijwilligers geen watersportactiviteiten 

SailWise is een echte vrijwilligersorganisatie. Alleen met de enthousiaste inzet van veel deskundige 
vrijwilligers zijn de activiteiten mogelijk. Zonder de inzet van de vrijwilligers zouden de activiteiten 

onbetaalbaar en dus onbereikbaar worden voor de doelgroep. Samen met de professionele bemanning 

zorgen zij voor de invulling van alle noodzakelijke randvoorwaarden, zorg en begeleiding. Variërend van het 
extra handje om een zeilpak aan te trekken, het geven van ADL-hulp tot en met de inzet van BIG-

geregistreerde verpleegkundigen. In 2019 waren ruim 275 vrijwilligers actief. 
 

Financieel toegankelijke activiteiten voor de deelnemers 

SailWise voorziet met haar activiteiten in een maatschappelijke behoefte, waar reguliere marktpartijen niet 
in zullen of kunnen voorzien. En het uitgangspunt van SailWise is om haar activiteiten tegen een ‘normale 

prijs’ aan te bieden aan haar deelnemers; dus een eigen bijdrage die vergelijkbaar is met wat mensen 
zonder beperking voor een vergelijkbaar product zouden moeten betalen. De kostprijs voor de aangepaste 

watersportactiviteiten/ vakanties ligt namelijk een stuk hoger (2x zo hoog) dan een reguliere 
watersportactiviteit/ vakantie. 

 

Voor niet-gehandicapten zou een vergelijkbare watersportactiviteit € 100,- per dag kosten. Deze € 
100,- wordt ook door de deelnemers van SailWise betaald. De meerkosten bedragen per dag ook 

gemiddeld € 100,- per deelnemer. Dankzij de ondersteuning door Fonds Gehandicaptensport en 
andere structurele inkomsten kunnen de nog te financieren meerkosten verlaagd worden naar € 50,- 

per dag. Indien deze noodzakelijke meerkosten zouden worden doorberekend aan de deelnemers 

zouden veel van hen moeten afhaken. Op deze wijze blijft watersport voor mensen met een 
handicap ook financieel toegankelijk en komt deze belangrijke activiteit voor hen niet in gevaar. 

 
 

 
 

 

 
Het verhaal van Marcel (22)  
 
‘Met slechts 1% zicht was een actieve zeilvakantie op een groot schip niet direct mijn eerste 
keuze. Dankzij SailWise verdween die terughoudendheid: wat ooit begon met een dagje 
meevaren op de catamaran Beatrix, is inmiddels uitgegroeid tot een weekje zeilen op de 
Lutgerdina. Bij SailWise weet ik zeker dat mijn beperking geen rol speelt, dus ik kan 
zelfstandig op vakantie zonder dat ik vooraf moet uitzoeken of overleggen of de reis wel 
geschikt is voor mij.’  
 
‘Dankzij de jarenlange ervaring in het omgaan met mensen met beperkingen is SailWise in 
staat het onmogelijke mogelijk te maken. Het is geen enkel probleem als de bemanning en 
vrijwilligers een half uur moeten werken om jou als deelnemer tien seconden plezier te laten 
ervaren. Bij SailWise geniet je dus van een onbegrensde vakantie, waarin alles mogelijk is!’ 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Voor de resterende meerkosten van € 50,- per dag per persoon worden fondsen benaderd. Vanuit Noord en 
Midden Limburg doen 7 individuele deelnemers en 1 groep mee (met in totaal 20 deelnemers). Voor de 

daaruit resterende meerkosten van € 4.600,- is nog financiering nodig (specificatie is als bijlage bijgevoegd). 

Wij willen u verzoeken na te gaan of een bijdrage van uw fonds aan de deelnemers uit Noord en Midden 
Limburg aan de activiteiten van SailWise tot de mogelijkheden behoort. SailWise is in het bezit van een ANBI 

verklaring. 
 

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende (telefoon 0228-350756, 

mobiel 06-20575525) of e-mail m.meijers@sailwise.nl Uw antwoord zien wij met belangstelling tegemoet. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Michiel Meijers 

Manager 
 



Specificatie aanvraag deelnemers uit Noord en Midden Limburg  (Venlo, Venray, Gennep en Horst aan de Maas) 2020

De aanvraag heeft betrekking op de deelnemers uit Noord en Midden Limburg.

1.    Individuele deelnemers

In 2020 gaan 7  mensen met een beperking uit Noord en Midden Limburg gemiddeld 6 dagen deelnemen. 

Bijna 75% van de deelnemers boekt ieder jaar weer een watersportvakantie op een van de 3 accommodaties van SailWise.

De nog te financieren meerkosten voor deze individuele deelnemers bedragen:

Aantal deelnemers Aantal dagen

Nog te financieren 

meerkosten 

p.p.p.d.

Totaal

7 6 € 50,- € 2.100

In totaal gaat er 1 groep gebruik maken van de activiteiten van SailWise:

Naam groep Periode Aantal dagen
Aantal

deelnemers

Nog te financieren 

meerkosten p.p.p.d.
Totaal

Peelspeurders de Panda's 2-10-2020 2,5 20 € 50,- € 2.500

Totaal € 2.500

De totale nog te financieren meerkosten voor de deelnemers uit Noord en Midden Limburg bedragen:

€ 4.600

2.    Groepsactiviteiten


