Jaarbericht 2014
Voorwoord
Met veel plezier bied ik u het jaarbericht 2014 van de Stichting Varende Recreatie aan. De Stichting
Varende Recreatie exploiteert het vakantiehospitaalschip De Prins Willem-Alexander. Met dit schip
kunnen cliënten van zorginstellingen en andere organisaties van een vakantie genieten op de rivieren
en wateren in Nederland of in Duitsland. Vijf dagen verblijven cliënten op het schip om een prachtige
vakantie te beleven.
2014 is een jaar geweest waarin veel zorgorganisaties zich aan het voorbereiden waren op de
hervorming langdurige zorg die per 1 januari 2015 zijn beslag kreeg. Dit heeft zijn weerslag gehad op
de boekingen van de vaarvakanties. Veel inspanning was nodig om de vaarweken geboekt te krijgen.
Gelukkig waren de vaarweken uiteindelijk vol, zodat circa 2.000 mensen met een handicap,
waaronder veel cliënten uit zorginstellingen of ouderen verbonden aan een ander type organisatie een
mooie vakantie aan boord hadden.
Het leek erop dat we het jaar 2014 met een klein negatief saldo zouden afsluiten. Door een schenking
van Teamco Foundation Schweiz en de ANWB is het gelukt in financieel opzicht redelijk op koers te
blijven. De huurprijs voor een vaarvakantie is gelijk gebleven aan het jaar ervoor. De stichting streeft
geen winst na en is nog steeds in staat de kostendekkende vaarprijs acceptabel te houden voor deze
specifieke doelgroep.
Met de inzet, enthousiasme en vooral bevlogenheid van de medewerkers en vrijwilligers van de
meevarende organisaties zijn we er in geslaagd veel cliënten van zorginstellingen een onvergetelijke
vakantie te bezorgen. Hiervoor wil ik alle organisaties bedanken die bij de Stichting Varende Recreatie
een reis hebben geboekt. Daarnaast wil ik uiteraard de havenmeesters in onze aanlegplaatsen en de
bemanning van De Prins Willem-Alexander bedanken voor de goede samenwerking.
Jan Tromp
Directeur

Vaarseizoen 2014
Vanaf De Prins Willem-Alexander ziet men Neerland’s prachtigste plekjes terwijl men geniet van het
comfort en de luxe van een echt ‘cruiseschip’. Dagelijks meert het schip aan in sfeervolle
havenstadjes en pittoreske dorpjes. De gasten genieten van het prachtige uitzicht, het zonnedek en
de faciliteiten aan boord voor een onvergetelijke vakantie.
Veel cliënten genieten van een vaarvakantie. Door de wijzigingen in het financieringsstelsel in de
zorgsector, blijkt dat organisaties voorzichtiger zijn bij het boeken van een vaarvakantie. Daarom is de
stichting blij te kunnen melden dat er in het verslagjaar 40 vakantiereizen zijn geboekt en uitgevoerd
werden. Deze reizen begonnen op maandagmorgen en eindigden op vrijdagmiddag. Circa 2000
gasten hebben in 2014 een reis gemaakt. Vanaf de ingebruikname van De Prins Willem-Alexander
zijn er bijna 24.000 personen op het schip te gast geweest.

Sponsoring 2014
Door de verwachte stijging van de gasolieprijs was het noodzakelijk om een extra gasolietoeslag te
vragen aan meevarende organisaties. De Stichting Varende Recreatie was dan ook zeer blij met de
sponsor Teamco Foundation Schweiz die bereid was deze olietoeslag net als 2013 te sponsoren. De
gasolieprijsstijging bleef gelukkig uit. In overleg met de sponsor kreeg de meevarende organisatie
toen het ‘sponsor’bedrag om tijdens de vakantie activiteiten te bekostigen. De organisaties hebben de
sponsor via een bedankbrief hiervoor bedankt. Tevens heeft Teamco Foundation Schweiz €10.000,gesponsord voor internetvoorzieningen. Daarnaast kwam het geld dat de ANWB-puzzelactie uit de
Kampioengids een aantal maanden heeft opgebracht ook ten goede aan de Stichting Varende
Recreatie. Dat bracht niet minder dan € 42.287,42 op. De Stichting Varende Recreatie is de gulle
gevers zeer erkentelijk.

Enquête 2014
De Stichting Varende Recreatie hecht veel waarde aan de tevredenheid van haar gasten. Eén keer
per twee jaar ontvangen meevarende organisaties een enquête. In 2014 zijn aan alle meevarende
organisaties op het eind van de vaarweek een enquête uitgedeeld. De ingeleverde
enquêteformulieren zijn wekelijks met de bemanning besproken. De opmerkingen die gelijk opgelost
konden worden, werden met de bemanning adequaat opgepakt. De geënquêteerde klanten zijn
tevreden over het schip, de service en dienstverlening. Er zijn weinig suggesties voor verbetering. De
stichting streeft naar een continue kwaliteitsverbetering. Alle suggesties en wensen worden met het
bestuur besproken en overwogen, want het welzijn van de gasten tijdens een vaarvakantie staat hoog
in het vaandel bij bestuur en medewerkers van de Stichting Varende Recreatie.

ANBI
In november 2014 kreeg de Stichting Varende Recreatie bericht van de belastingdienst dat na
controle haar ANBI-status ingetrokken werd. Ondanks dat de Stichting Varende Recreatie voor
kostprijs het schip verhuurt, voldoet ze toch net niet aan alle normen. Door het intrekken van de ANBIstatus raakt de stichting haar fiscaal voordeel kwijt. Dit betekent dat bij schenkingen belasting betaald
moet worden over het gesponsorde bedrag. Dit was een tegenvallende ontwikkeling. Nagegaan wordt
hoe de Stichting Varende Recreatie terug kan naar de ANBI-status dan wel in aanmerking komt voor
de SBBI-status.

Kwaliteit & veiligheid
Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Stichting Varende Recreatie. Maandelijks vinden controles
plaats van alle veiligheidssystemen. De bemanning volgt regelmatig bijscholing om de kennis up to
date te houden.Veiligheid is een vast agendapunt in de bestuursvergaderingen.

PR-activiteiten
2014, is het jaar dat extra inspanning nodig was om meer bekendheid te geven aan de vaarvakanties
van de Prins Willem-Alexander. Advertenties zijn geplaatst in relevante vakbladen, een
publieksvriendelijke folder ontwikkeld en er is een vernieuwde website ontwikkeld, die meer voldoet
aan de eisen van deze tijd. Dat betekent meer beeldmateriaal, maar ook geschikt voor iPad en
smartphone.

Duurzaam ondernemen
De roetfiltersystemen die in 2013 zijn aangebracht laten de eerste resultaten zien; minder vervuilde
lucht en zuiniger met gasolie. Dus duurzaam en milieuvriendelijk. Op deze wijze levert de Stichting
Varende Recreatie ook haar steentje bij aan een schoner milieu.

Bestuur
In mei 2014 heeft mevrouw P.C. Hoogvorst afscheid genomen van het bestuur. Na jarenlang als
voorzitter gefungeerd te hebben, heeft ze het stokje overgedragen aan de heer W.J. van Minnen.
Tevens heeft de heer B. Heil, jarenlang penningmeester, begin 2014 afscheid genomen van het
bestuur en zijn functie als penningmeester overgedragen aan de heer H. Heimensen.

Jublileum
In januari 2014 was de heer J. Tromp, directeur, 40 jaar in dienst bij de Stichting Varende Recreatie.
Dit feit en het afscheid van bestuursleden was de aanleiding voor een uitje van bestuur en directie.
--------------------------------------------------------------------

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het (doen) uitvoeren van vaarrecreatiereizen voor groepen zieken,
(lichamelijk en/of verstandelijk) gehandicapten en ouderen, welke activiteiten geheel dan wel
nagenoeg geheel zullen plaatsvinden in het algemeen belang.

Juridische structuur
De Stichting Varende Recreatie is een stichting zonder winstoogmerk en heeft geen publiek of privaat
gefinancierde onderdelen. De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de heer J. Tromp,
directeur.

Bestuur, directie en secretariaat 2014
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
De heer W.J. van Minnen
Mevrouw R. Abel- van Nieuwamerongen
De heer H. Heimensen
Mevrouw A. Herder-Van der Grift
De heer H.C. van Westenbrugge

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Secretariaatwerkzaamheden en notulering van de bestuursvergaderingen worden verzorgd door
mevrouw H.R. Tuininga-Ploeg.

Directie
De directie bestaat uit de heer J. Tromp, directeur.

Bemanning
De vaste nautische bemanning bestaat uit:
De heer K. Schuitemaker, kapitein
e
De heer C. Mouwen, stuurman/2 kapitein
De heer R. Godeke, machinist
De heer R. Stoll, matroos-motordrijver
De heer N. Fluiter, matroos
De heer R. De Brons, stagiaire

Gegevens
Stichting Varende Recreatie
Postbus 428
3840 AK Harderwijk
Telefoon: 06-53332767
Kamer van Koophandel: 41178330
E-mail: info@nsvr.nl
www.nsvr.nl

