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Jaarbericht 2018
Stichting Varende Recreatie

Met veel plezier bied ik u het jaarbericht 2018
van de Stichting Varende Recreatie aan. 2018 is
het jaar dat de stichting haar 45-jarig jubileum
heeft gevierd. Vanaf 1973 biedt de stichting
vaarvakanties aan. De gasten die meevaren
hebben een zorgvraag en kunnen vaak niet meer
van reguliere vakanties gebruik maken. 
De gasten beleven een een onvergetelijke
vakantie op het vakantieschip Prins Willem-
Alexander. Ook in 2018 hebben weer circa 1900
gasten mogen meevaren op ons mooie schip.
Vanaf de ingebruikname van het vakantieschip
Prins Willem-Alexander zijn bijna 32.000
personen op het schip te gast geweest.

In dit voorwoord van het jaarbericht wil ik graag alle
gasten, die zijn meegevaren danken voor het in ons
gestelde vertrouwen. Daarnaast wil ik de
organisaties die een reis hebben geboekt en hebben
georganiseerd, de havenmeesters in onze
aanlegplaatsen en last but not least de bemanning
van Prins Willem-Alexander bedanken voor de 
bijzonder goede 
samenwerking.
 
John Vierhouten
Directeur



Meerjarenstrategie 2019 - 2022
In 2018 is hard gewerkt aan een nieuwe meerjaren-
strategie. Door middel van bureauonderzoek,
veldonderzoek en gesprekken met het bestuur, de
directie, de medewerkers en klanten van Stichting
Varende Recreatie is input verzameld voor de
ontwikkeling van deze strategie. In het najaar 2018 is
met trots de nieuwe meerjarenstrategie 2019-2022
gepresenteerd. 
 
Onvergetelijke vakantie voor 1900 gasten
In het verslagjaar zijn 40 vakantiereizen uitgevoerd.
De reizen begonnen vaak op maandagmorgen en
eindig-den op vrijdagmiddag. Circa 1900 gasten
hebben in 2018 een reis gemaakt. 
 
Uitbreiding aanbod
Voor veel organisaties is het lastig om het facilitaire
deel tijdens de vakantieweek te organiseren. In 2017
is er gestart met het aanbieden van extra service
pakket-ten voor de meevarende organisatie, waardoor
het facilitaire deel uitbesteed kan worden. In 2018 is
dit verder doorontwikkeld en is er door een aantal
organisaties met veel tevredenheid gebruik van
gemaakt. 
 
Sponsoring 2018
De Stichting Varende Recreatie was ook dit jaar
verblijd met diverse sponsoren die het vakantieschip
gunstig gezind waren. 
 
Financien 2018
Helaas is 2018 met een negatief resultaat afgesloten.
De oorzaak van de tegenvallende cijfers zijn onder
andere: meer kosten bij onderhoud van het schip,
stijging brandstofkosten en een aantal onvoorziene
kosten. Door een aantal maatregelen wordt er op
gekoerst weer positieve cijfers te halen.
 
Verhoging vaarprijzen
Ook de stichting werd op 1 januari 2019 geconfron-
teerd met een BTW verhoging van 6% naar 9% .
Hierdoor was de Stichting Varende Recreatie
genoodzaakt de vaarprijs te verhogen. Alle klanten
zijn in het najaar van 2018 hierover geïnformeerd
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Bemanning 2018 
Dit jaar zijn er een aantal personele wisselingen
geweest. Er werd welkom geheten aan een nieuwe
kapitein, matroos-motordrijver, management-
assistente en stagiair matroos. Tevens traden er twee
nieuwe bestuursleden aan.
 
Enquête 2018
De Stichting Varende Recreatie hecht veel waarde
aan de tevredenheid van haar gasten. Mevarende
organisaties ontvangen een enquête. In 2018 zijn
onder alle meevarende organisaties na de vaarweek
een enquête uitgedeeld. De ingevulde
enquêteformulieren worden wekelijks met de
bemanning besproken. De opmerkingen die gelijk
opgelost konden worden, zijn met de bemanning
adequaat opgepakt. De geënquêteerde klanten zijn
tevreden over het schip, de service en dienstverlening.
Er zijn weinig suggesties voor wensen ter 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.
 
Veiligheid 2018
Veiligheid is een belangrijk onderwerp bij Stichting
Varende Recreatie. Maandelijks vinden controles
plaats van alle veiligheidssystemen. De bemanning
volgt regelmatig bijscholing om de kennis up to date 
te houden, zoals onder andere Bedrijfshulpverlening.
 
Groot onderhoud
In 2018 is er in de winterperiode onderhoud aan het
schip geweest. Diverse zaken aan het schip zijn weer
aangepakt, zoals het opknappen van de gastenhutten
en de hal. 
 
45 jaar
In 2018 viert de Stichting Varende Recreatie haar 45
jarig bestaan. In november is dit gevierd in haar thuis-
haven Harderwijk. Er was een open dag voor belang-
stellenden. En er was een gezellige bijeen-komst voor
sponsoren, klanten en andere betrokkenen. 



Doelstelling
Stichting Varende Recreatie vindt dat ook mensen met een intensieve zorgvraag de kans moeten krijgen
om te genieten van een onvergetelijke (vaar)vakantie. Stichting Varende Recreatie is dé aanbieder in
Nederland voor aangepaste vaarvakanties.
 
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. Vierhouten, directeur. 
 
Bestuur, directie en secretariaat 2018
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
De heer W.J. van Minnen, voorzitter
De heer A. Koster, lid
Mevrouw A. Herder-Van der Grift, secretaris
De heer H. Heimensen, penningmeester
Mevrouw M. Beltman, lid
Mevrouw M. Eberson, lid
De heer H.C. van Westenbrugge, lid
 
Secretariaatwerkzaamheden en notulering van de bestuursvergaderingen worden verzorgd door 
mevrouw H.R. Tuininga-Ploeg.
 
Bemanning
De vaste nautische bemanning bestaat uit:
De heer W. Redering, kapitein
Mevrouw A. Rook, stuurman/2e kapitein
De heer R. Godeke, machinist
De heer R. Stoll, matroos-motordrijver
De heer C. van't Veer, matroos-motordrijver
De eer A. van Zanten, stagiair matroos
Mevrouw C. Kardol, management assistente
 
Gegevens
Stichting Varende Recreatie
Postbus 428 
3840 AK Harderwijk
Telefoon: 06- 21 54 75 77
Kamer van Koophandel: 41178330 
E-mail: info@vakantieschip.nl 
www.vakantieschip.nl
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