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Onderwerp: helpt u ons mee met een financiële bijdrage om onvergetelijke vaardagen te organiseren voor 7 
palliatief zieke mensen uit de provincie Limburg met hun vrienden en familie? 
 
Geachte bestuursleden, 
 
Ernstig zieke mensen die bezig zijn afscheid te nemen van het leven verblijven doorgaans in het ziekenhuis, een 
hospice of thuis. Ze zijn daarbij altijd omgeven door zorgverleners.  
Iemand die gaat sterven laat mensen achter die hem of haar aan het hart liggen. Mensen die sterven hebben 
vaak te maken met angst, verdriet en andere emoties en vaak is er nauwelijks of geen ruimte om nog even 
onbezorgd met zijn of haar naasten samen te zijn. 
Dat is nou precies de reden waarom Stichting Vaarwens is opgericht. Om mensen die zich in een palliatieve 
fase bevinden op onbezorgde wijze nog een keer te laten genieten van hun vrienden en familie. En waar kan 
dat beter dan op het water?! 
 
Wij organiseren dit kosteloos in de vorm van een volledig verzorgde vaardag, speciaal voor de zieke gast en zijn 
familie en vrienden op de boot van Vaarwens. Dit jaar willen wij voor 150 palliatief zieke gasten en hun familie 
en vrienden vaardagen organiseren. Op basis van de cijfers van afgelopen jaren verwachten wij daarvan 7 
gasten uit de provincie Limburg. 
De vaardagen ondanks het coronavirus, gewoon doorgaan. Zie hiervoor de bijlage. Om de vaardagen voor de 7 
gasten uit de provincie Limburg kosteloos te kunnen blijven aanbieden willen wij uw fonds vragen voor een 
financiële bijdrage.  
 
Stichting Vaarwens; van vrijwilligersorganisatie naar professionele vrijwilligersorganisatie 
Stichting Vaarwens (in bezit van ANBI-status) is al vanaf 2007 actief om vaardagen te organiseren. Met de inzet 
van ruim 90 betrokken vrijwilligers hebben er inmiddels ruim 1.000 vaardagen plaatsgevonden. Nog altijd 
krijgen wij hartverwarmende berichten van nabestaanden die aangeven dat de vaardagen blijvende 
herinneringen zijn voor het leven.   
 
Alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat Vaarwens ook is gaan groeien. Waar in 
het verleden nog praktisch alles gedaan kon worden door oprichters Inge en Evert kan dat nu niet meer. Het 
aantal vaardagen neemt elk jaar toe, er is een eigen schip gebouwd en in beheer, het groeiend aantal vrijwilligers 
moet blijven worden gecoördineerd en de behoefte aan financiering stijgt.  
Om de continuïteit te kunnen waarborgen en mee te groeien met de stijgende vraag naar de vaardagen zijn er in 
2019 een aantal belangrijke stappen gezet. Oprichtster en voorzitter Inge de Graaf heeft de rol van directeur op 
zich genomen. Vanaf het eerste uur als oprichtster en vrijwilliger betrokken bij Vaarwens weet ze als geen ander 
wat er speelt en nodig is voor de organisatie. Daarbij wordt ze ondersteund door Ulco Proost, die vanaf 1 juni 
2020 als manager is aangesteld. Hij was ook al geruime tijd als vrijwilliger verbonden aan Vaarwens 
 
Desondanks deze benodigde slag naar meer professionaliteit blijven we ons een vrijwilligersorganisatie vinden. 
We kunnen niet zonder vrijwilligers en hun inzet en ondersteuning is van onschatbare waarde. 
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Een onvergetelijke vaardag op de MS Vaarwens 
Mensen die uitbehandeld zijn en niet meer lang te leven (ruim 75% van onze gasten heeft een uitbehandelde 
vorm van kanker) hebben kunnen deelnemen aan een kosteloze en geheel verzorgde vaardag met vrienden en 
familie. Dit is vaak ook een van de laatste momenten van samenzijn en daardoor een hele emotionele, maar 
ook echt een onvergetelijke dag. De gasten kunnen zichzelf opgeven, maar dat kan ook worden gedaan door 
familie of het hospice, ziekenhuis, verpleeghuis waar de gast verblijft. Het moet zo laagdrempelig mogen zijn 
om aan te melden. Als de gast zich eenmaal heeft aangemeld gaat Vaarwens snel te werk om de vaardag te 
organiseren, want er is geen tijd te verliezen voor de aangemelde gast. 
 
De gasten gaan op eigen gelegenheid naar de vertrekplaats, Amsterdam Marina. Mocht de zieke gast daartoe 
niet in staat zijn vanwege immobiliteit dan schakelen wij Stichting Ambulancewens in om de gast op te halen en 
aan boord te brengen. De MS Vaarwens is voorzien van alle mogelijke hulpmiddelen.  
 
Aan boord van de MS Vaarwens zijn er, naast de schipper, een of twee vrijwilligers aanwezig en indien 
noodzakelijk ook verpleging. Het schip zal gedurende de dag varen langs verschillende bezienswaardigheden, 
zoals de Zaanse Schans, het Muiderslot, het eiland Pampus, de Scheepswerven en immense industriële havens. 
Er zijn prachtige zichten op de skyline van Amsterdam en de vrijwilligers zorgen voor de catering en maken 
foto’s. Aan het einde van de vaardagen worden de foto’s samengevoegd met een verslag en als een mooie 
herinnering naar de gasten gestuurd.   
 
De Vaardagen 2021 voor 7 deelnemers uit de provincie Limburg en het kostenplaatje 
Dankzij het nieuwe schip, de MS Vaarwens, en de ligplaats in het beschutte Amsterdam kunnen we het hele 
jaar door varen, zelfs met de afgelopen vorst heeft de MS Vaarwens nog vaardagen gemaakt. De MS Vaarwens 
is het hele jaar inzetbaar en de schippers staan samen met de andere vrijwilligers die nodig zijn klaar om de 
mensen een onvergetelijke dag op het water te bezorgen! 
 
Op basis van de afgelopen jaren hebben we een goed beeld van waar de palliatief zieke gasten vandaan komen. 
Mede doordat er in desbetreffende regio’s samenwerkingspartners zitten geeft dit al jarenlang een betrouwbaar 
en consistent beeld. Voor komend jaar verwachten wij dan ook 7 palliatief zieke gasten uit de provincie 
Limburg. De kosten om een vaardag te organiseren zijn begroot op € 1.200,- per vaardag. Dat is opgebouwd 
uit o.a. kosten van de catering, gebruikskosten van het schip en de organisatie van de dag. Dat betekent dat de 
totale kosten voor de deelnemers uit de provincie Limburg € 8.400,- (7 x € 1.200,-) zijn.   
 
Aangezien er geen bijdrage wordt gevraagd van de zieke gasten en er geen structurele inkomsten zijn (vanuit 
o.a. overheid) zijn we afhankelijk van onze eigen acties, sponsoren, donaties en fondsen. Voor de financiering 
van één vaardag (die dus € 1.200,- kost) verwachten we € 300,- zelf te kunnen bijdragen door eigen acties,                
€ 300,- vanuit landelijke sponsoren, giften en donaties binnen te halen en dan rest er nog een bedrag van                                        
€ 600,- waarvan we hopen dat fondsen aan dat tekort willen bijdragen. Voor de 7 vaardagen van deelnemers uit 
de provincie Limburg betekent dat € 2.100,- eigen bijdrage, € 2.100,- sponsoring, giften en donaties (landelijk) 
en € 4.200,- vanuit fondsen 
 
Ziet u mogelijkheden om voor de 7 vaardagen van palliatief zieke gasten uit de provincie Limburg bij te dragen 
aan het tekort van € 4.200,- zodat deze mensen nog eenmaal met familie en vrienden van een fantastische 
vaardag kunnen genieten?  
Voor de volledigheid volgt hierbij ons rekeningnummer NL17INGB0005659179 t.n.v. Stichting Vaarwens. Uw 
reactie wachten wij in spanning af. Ik ben voor eventuele vragen te bereiken op 06-51368198 of 
info@stichtingvaarwens.nl. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
 
Inge de Graaf (directeur/bestuurder) 
 
 
 



Gasten uit: Provincie Limburg

Aantal gasten: 7

Kostenposten vaardagen Kosten per vaardag

Totale kosten 7 

vaardagen Inkomsten vaardagen

Inkomsten 

per vaardag

Totale inkomsten 7 

vaardagen

1. Gebruikskosten MS Vaarwens 477,00€                              3.339,00€                   Eigen bijdrage 300,00€           2.100,00€                    

2. Catering voor de gasten 106,00€                              742,00€                      Schenking vrijwilligersvergoeding -€                 -€                              

3. Vrijwilligersvergoeding -€                                    -€                            Sponsoren, giften en donaties (landelijk) 300,00€           2.100,00€                    

4. Coordinatiekosten 387,00€                              2.709,00€                   Fondsen (zie onder aangeschreven) 600,00€          4.200,00€                    

5. Organisatiekosten 230,00€                              1.610,00€                   Stichting van Straaten Fonds

Weldadige Stichting Jan de Limpens
Stichting Steunfonds Voor Het 

Protestantisme In Het Zuiden

Totale kosten 1.200,00€                           8.400,00€                   Totale inkomsten 1.200,00€        8.400,00€                     

Toelichting op kostenposten

1. Kosten gebruik schip 'MS Vaarwens' -  Hier vallen de kosten onder die het schip maakt tijdens een vaardagen. Dit zijn o.a. brandstof, vergunningen, 

speciale verzekeringen, algemene slijtage/afschrijving en schoonmaak

2. Catering - Voor de catering is € 10,60 per persoon (inc. btw) gerekend. Hiervoor krijgen de gasten o.a.: koffie, thee, uitgebreide lunch met groenten, salades, vleeswaren,

fruit, iets hartigs voor in de middag en tal van drankjes. Daarnaast ook speciale produchten, zoals lactosevrije melkproducten, vla, soepjes e.d. Wordt gerekend met 

gemiddeld 10 personen per vaardag

3. Vrijwilligersvergoeding - Alle vrijwilligers zien af van hun vrijwilligersvergoeding.

4. Coordinatorkosten - De kosten om de vaardag te regelen, vanaf het begin tot het eind.

5. Organisatiekosten - De kosten die nodig zijn om een vaardagen te organiseren

Begroting en Financieringsplan 'Vaardagen 2021'


