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De Stichting 

De stichting Zeilen met Visie heeft als doel om zeildagen te verzorgen voor mensen met een 

beperking. Er wordt gezeild met de zeilprauw de 'Compaen' op het IJsselmeer vanuit de Flevo Marina 

te Lelystad. Wetgeving bepaalt dat er per zeildag maximaal 12gasten (inclusief begeleiders) mee 

kunnen varen. Echter vanwege de coronamaatregelen wordt er dit jaar gevaren met max 8 gasten en 

2 schippers. De ‘Compaen’ wordt ‘om niet’ beschikbaar gesteld door Stewardship Cultural Estate b.v. 

De zeildagen worden zonder kosten aangeboden. Een zeildag duurt ongeveer 6 uur (10:00-16:00). Er 

zijn twee schippers aan boord die zorgen voor de veiligheid en een ontspannen sfeer. Gasten die dat 

willen kunnen meehelpen met de zeilactiviteiten. Begeleiding wordt geregeld door de gasten. Het 

aantal begeleiders is per dag verschillend (afhankelijk van het soort beperking). 

De doelgroep bestaat uit mensen met een visuele beperking, met autisme en geestelijk zowel 

als lichamelijk beperkte mensen alsmede bewoners van zorgboerderijen en begeleid-wonen 

instellingen. De ‘Compaen’ is ongeschikt voor mensen die aan boord afhankelijk zijn van een rolstoel. 

In geval van twijfel zal voor individuele gevallen tijdens de zeildagplanning bekeken worden of 

meezeilen haalbaar is. 

Zeilen met Visie is een non-profit organisatie die volledig wordt bemand door vrijwilligers. Conform 

de statuten ontvangen zij geen beloning voor hun werkzaamheden maar hebben wel recht op een 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

De stichting heeft de ANBI status en is afhankelijk van sponsoring om haar doelstelling te bereiken.  

Verslag 2019 

- Bestuur 

Geert-Jan Baan: Voorzitter 

Theo Dijkstra:  Penningmeester en coördinator sponsoring 

Joep Mooren:  Zeil-technische zaken en contactpersoon schippers 

Jan Schippers:  Erelid 
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- Operationeel 

Tijdens het seizoen waren slechts kleine reparatie noodzakelijk. Een is uitgevoerd door Rhebergen 

(stuurinstallatie) en de anderen zijn door de schippers uitgevoerd. Er zijn 8 nieuwe reddingsvesten 

aangeschaft.  

Het zeilseizoen liep van mei tot oktober echter vanwege de coronamaatregelen dit jaar hebben wij 

maar beperkt kunnen varen met gasten. Er zijn 8 zeildagen met gasten uitgevoerd en 4 dagen zijn 

vanwege de weersomstandigheden afgelast. 

De zeildagplanning is door Christiaan verzorgd. De schippers gebruiken de Teamwebs online tool om 

de bezetting op de zeildagen te regelen. Dit werkt goed. 

Er zijn op dit moment zeven ervaren schippers die als vrijwilliger zich inzetten voor de stichting.. 

Daarnaast is er een vrijwilliger die zich bezig houdt met het onderhoud in eigen beheer. De stichting 

wil graag nieuwe schippers aantrekken vanwege de groei van het aantal gasten. Training van de 

nieuwe schippers wordt tijdens zeildagen met gasten gedaan. 

De website en social media pagina’s werden door Joep up-to-date gehouden. Er is nieuw 

promotiemateriaal gemaakt. 

Plan 2022 

- Activiteitenniveau 

De Stichting is voornemens om in 2022 minimaal  25 zeildagen voor de doelgroep uit te voeren. 

Daarnaast zullen er zo’n 5 zeildagen voor andere doeleinden (sponsors, delivery en training) nodig 

zijn. 

- Organisatie 

Er worden geen mutaties in het bestuur verwacht. 

Het is de bedoeling om 7 volwaardige schippers bij de Stichting actief te hebben. Uitbereiding is 

noodzakelijk gezien de groei van het aantal gasten. 

Het is wenselijk om een aantal mensen bij de Stichting te betrekken met technische knowhow, zodat 

het dag-tot-dag onderhoud van de Compaen in eigen beheer kan worden uitgevoerd en een meer 

preventief karakter kan hebben. 
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- De ‘Compaen’ 

Het schip gaat eind 2022 naar Rhebergen in Amsterdam voor (preventief) onderhoud. Er zal gekeken 

worden of verdere technische verbeteringen nodig zijn. 

- Kosten 

Onderhoud en beheer   € 8.000 
Onkostenvergoeding schippers;  € 3.000 
Verzekering     € 1.600 
Brandstof    € 1.000 
Overig     € 1.000  
 
- Inkomsten 

Vrijwillige bijdragen vaardagen 
Sponsering 

- PR en promotie 

De website is het online communicatiemedium.  


