
Projectvoorstel tot aanschaf van een vakantieschip 
voor mensen met beperking(en)

www.schippermagikookeensvaren.nl

Thecla Bodewes

Thecla Bodewes, beschermvrouwe van de stichting: 
“Omdat in mijn � loso� e maatschappelijke betrokkenheid een 
belangrijk onderdeel van ondernemen is, vind ik het geweldig 
beschermvrouwe èn adviseur te zijn voor de stichting. 
Het mede mogelijk maken van onbezorgde vakanties op het water 
voor mensen die maar al te vaak tussen wal en schip vallen, heb ik 
dan ook met beide handen aangegrepen. Wat zou het fantastisch 
zijn als ‘Zwolle’ dit project tot een groot succes weet te maken!”



… genieten van een heerlijke vakantie op het water. Dat is echter 
voor veel mensen met een beperking niet weggelegd. Daar wil de 
stichting ‘Schipper mag ik ook eens varen’ verandering in brengen. 
Een groep enthousiaste en betrokken mensen heeft de stichting in 
het leven geroepen en zet nu alle hens aan dek om een schip aan 
te kopen en deze geschikt te maken voor mensen met lichamelijke 
en/of geestelijke beperkingen. 

In het voorjaar van 2011 nam Zas Bousema het initiatief tot het 
oprichten van de stichting ‘Schipper mag ik ook eens varen’. Hij is 
een van de drijvende krachten achter het 
Zwolse Onthaastcafé voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Hij vaart 
bovendien al enige jaren met groepen 
gehandicapten door Nederland. Zas zag 
dat er behoefte is aan kleinschalige en 
betaalbare meerdaagse vaarvakanties 
voor mensen met beperkingen. Hiermee 
was het idee geboren voor de stichting.

Wat begon als een idee is intussen uitgegroeid tot een initiatief 
waar een hele groep enthousiaste mensen hard aan werkt. 
Hun doel: Mensen met een beperking (eventueel met hun 
familie of begeleiding) een onbezorgde en plezierige vakantie 
op een binnenvaartschip laten beleven…
Een onbezorgde vakantie op een schip waarbij mensen 
ongedwongen onder elkaar kunnen zijn, genietend van het 
water. De stichting ‘drijft’ op de inzet van vrijwilligers, mensen die 
het leuk vinden aan boord hand- en spandiensten te vervullen, 
en/of stagiaires van daarvoor in aanmerking komende 
opleidingen. Gasten kunnen desgewenst zelf hun eten bereiden 
of dat laten verzorgen door een van de vrijwilligers of stagiaires. 
Ontmoeting, sociale samenhang, op een ongedwongen en ’normale’ 
manier met elkaar omgaan, zijn waarden die hoog in het vaandel
 staan. Tijdens de vaartochten kunnen mensen deelnemen aan 
recreatieve activiteiten, die een sociaal-cultureel en emanci-
patoir karakter hebben. Aan het roer staat telkens een (ervaren) 
professioneel schipper.
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Dit projectvoorstel is tot stand gekomen in samenwerking 
met GreenWish en Bind Communicatie.

Wat is er mooier dan…

Aanleiding

De bestemming

Met Zwolle als thuishaven vertrekt het schip richting alle mooie 
wateren die Nederland biedt; de Friese meren, de Waddenzee, het 
IJsselmeer, het Veluwemeer en de Biesbosch. De gasten bepalen in 
overleg met de schipper de route van hun vaartocht en krijgen een 
positief antwoord op de vraag: Schipper, mag ik ook eens varen? 
De gasten mogen namelijk samen met de schipper de sensatie 
beleven van het besturen van een binnenvaartschip.

Met dit initiatief wordt een unieke gelegenheid aan mensen met 
een handicap geboden om een onovertro� en vaarsensatie te 
beleven en te ervaren. Het initiatief van de stichting ‘Schipper mag 
ik ook eens varen‘ is hiermee een zinvolle en � exibele  aanvulling 
op vergelijkbare initiatieven die veelal eendaagse vaartochten 
aanbieden of voor andere doelgroepen bedoeld zijn.

Vertrek vanuit Zwolle

Uniek in Nederland

Zas Bousema: “Het is geweldig om 
te zien hoe mensen groeien als ze 
zelf het stuurrad ter hand nemen”.

Topaze - biedt vaarvakanties aan mensen met een zware 
beperking en hun begeleiders (maximaal 12 plaatsen), 
thuishaven is Den Oever.
(www.topaze.nl)

Sailwise - organiseert zeilvakanties voor individuele en 
groepsvakanties. 
(www.sailwise.nl)

Alle Mens Aan Dek - exploiteert het schip Mina-Mitzi dat 
plaats biedt aan één gast met een zware beperking of 
meerdere mensen met een lichte beperking en hun familie 
of begeleiders (maximaal 7 personen). De thuishaven is 
Kortenhoef.
(www.allemensaandek.nl)

De Groene Wensboot - biedt eendaagse vaartochten aan voor 
families en groepen -waarvan een lid een fysieke beperking 
heeft- in de Kop van Overijssel (Wieden-Weerribben).
(www.groenewensboot.nl)

Vergelijkbare initiatieven en
hun aanbod 



We streven naar een aangenaam verblijf voor mensen met 
lichamelijke beperkingen, mensen met stoornissen in het autistisch 
spectrum, verstandelijk beperkten, mensen met psychiatrische 
beperkingen en stoornissen en geriatrische patiënten. Een 
bijzondere doelgroep vormen oud-schippers en Alzheimer 
patiënten met een geschiedenis op het water. 

Wij stellen ons voor dat een gezin met bijvoorbeeld een 
gehandicapt kind samen met vader, moeder, broer en/of zus een 
(mid)week onbezorgd over de Nederlandse binnenwateren kan 
varen. Waarbij het ook mogelijk is om eens zelf te sturen of aan 
boord andere plezierige dingen te doen.

Verschillende contacten hebben veel enthousiasme voor de 
plannen gewekt in de Zwolse samenleving en bij het Zwolse 
bedrijfsleven. Zowel bij de doelgroep als bij de gemeente, scholen 
– in het kader van stageplaatsen -  en lokaal bedrijfsleven heeft dit 
tot betrokkenheid en positieve reacties geleid. 

We zijn er trots op dat mevrouw Thecla Bodewes (zakenvrouw 
van het jaar 2011 en directeur van de scheepswerf Bodewes in 
Hasselt en De Kaap in Meppel) als beschermvrouwe van de stichting 
optreedt. Ook hebben verschillende partijen � nanciële steun, dan 
wel onder-steuning in natura toegezegd.

Het belangrijkste is dat er een schip komt. Een schip dat geschikt 
wordt gemaakt voor maximaal 15 personen. Zonder schip kunnen 
we niet varen en geen vakanties aanbieden. De stichting heeft 
momenteel een schip op het oog dat voor dit doel prima 
geschikt is.

We streven ernaar om in de loop van 2012 tot aankoop te 
komen. Vervolgens zijn onze inspanningen erop gericht om in 
het vaarseizoen 2014 te starten met aanbieden van vakanties. 
Om de aankoop mogelijk te maken, is geld nodig.

Met dit projectvoorstel willen wij u enthousiast maken om dit 
initiatief � nancieel te mogelijk te maken. U bent van harte 
welkom aan boord!

Doelgroepen

Breed draagvlak

Wat is er nodig?

Als het schip is aangekocht en ingericht, dient de exploitatie 
dekkend te zijn. De inkomsten uit de vaarvakanties zullen naar 
verwachting de exploitatiekosten volledig gaan dekken. In het 
hoofdstuk begroting kunt u daar meer over lezen.

Is er voldoende belangstelling? Jazeker! De bestuursleden 
hebben al vele verzoeken gekregen van geïnteresseerden. Op 
basis van connecties en ruime ervaring van de bestuursleden met 
rondvaartvakanties voor de doelgroep, is de inschatting dat er 
voldoende vraag is naar het initiatief. De meerdaagse reizen en de 
kleinschalige opzet maken dat het plan uniek is in Nederland. Het 
voorziet in een welkome en nuttige aanvulling op het bestaande 
aanbod van vaarvakanties voor mensen met een beperking.

Om de bekendheid van ‘Schipper mag ik ook eens varen’ te 
vergroten, zal de stichting bovendien aandacht besteden aan PR 
en werving. Via de website schippermagikookeensvaren.nl, een 
online nieuwsbrief, sociale media, via het Onthaastcafé, 
maatschappelijke instellingen en andere instanties. Ook worden 
acties georganiseerd om de aankoop en werkzaamheden 
aan het schip onder de aandacht te brengen, eventueel in 
samenwerking met andere partijen. Bovenal beschikken wij over 
een breed netwerk aan lokale en regionale contacten in de zorg.

Perspectief

Uniek in Nederland

Thecla Bodewes

Voldoende belangstelling?

Thecla Bodewes, beschermvrouwe van de 
stichting: Als scheepsbouwer en 
ondernemer zie ik het als een uitdaging 
om tegen zo min mogelijk kosten een 
schip te realiseren dat tegemoet komt aan 
alle wensen van het bestuur en de 
toekomstige gasten. Ik roep dan ook alle 
Zwolse ondernemers op om zich 
belangeloos in te zetten voor de 
stichting. Dat kan al heel gemakkelijk door het geven van 
advies, het beschikbaar stellen van een medewerker voor een 
aantal dagdelen, het uitlenen van gereedschap of het doneren 
van materiaal. Maar dat neemt niet weg dat geldbedragen nog 
steeds onmisbaar zijn! Ik heb er een rotsvast vertrouwen in 
dat in 2014 de eerste gasten kunnen gaan inschepen met een 
onvergetelijke vakantie voor de boeg..”

Rudy Spanhak

Rudy Spanhak zet zich in voor 
sponsoring en fondsenwerving: 
“Ik ben betrokken bij de stichting 
omdat de doelgroep mij enorm 
aanspreekt. Mijn dochter is meervoudig 
gehandicapt en ik heb zelf ondervonden 
hoeveel plezier en voldoening het geeft 
om een familieweekend te genieten in 
een kampeerboerderij of een tochtje te 
maken met een aangepaste boot. Graag 
zet ik mij in zodat anderen dit ook kunnen ervaren, een 
aantal dagen samen zijn en zorgeloos genieten van elkaar.”

Promotie



De planning van ‘Schipper mag ik ook eens varen’ ziet er als volgt 
uit. Voor een deel verlopen deze stappen parallel aan elkaar.

Het project start op het moment dat het schip is aangekocht en 
eindigt als het aanbod van de vaarvakanties daadwerkelijk start. 
Op dat moment gaat de exploitatiefase van het project in. De 
looptijd van dit project – waarin om een bijdrage in de investerings-
kosten wordt gevraagd - bedraagt maximaal 2 jaar.

Gedreven als we zijn, hebben we de zoektocht naar een ges-
chikt binnenvaartschip eerder opgestart dan de fondsenwerving. 
Dit heeft als voordeel dat de begrote kosten inmiddels goed in 
beeld zijn. Zodra we voldoende middelen hebben om het schip 
aan te kopen, willen we deze investering doen. Wij denken dat 
het de verdere fondsenwerving voordelig beïnvloedt als we 
daadwerkelijk over het schip beschikken.

Het schip zal geschikt worden gemaakt voor vaarvakanties (een 
keuken, slaapruimten, verwarming en dergelijke). Ook zijn er 
speciale aanpassingen nodig voor de doelgroep. Denk aan tilliften, 
aangepast sanitair en zorgbedden. Uiteraard wordt er ook voor 
gezorgd dat het schip technisch en nautisch helemaal tip top 
in orde is. Bij de verbouwing worden stagiaires van diverse 
regionale opleidingen betrokken. We zijn hiervoor in gesprek met 
CIBAP, Deltion en Landstede in Zwolle. 

Gelijktijdig met het vaarklaar maken van het schip wordt 
actie ondernomen om  doelgroepen te  attenderen op, en te
interesseren voor de vaarvakanties. Hiervoor benaderen we in 
eerste instantie organisaties in de zorg. Daarnaast zullen we 
regelmatig publiciteit zoeken in de media die zich richt op de 
verschillende doelgroepen.

De stichting beschikt over een actuele website: 
www.schippermagikookeensvaren.nl 
en is actief op Twitter @schippermagik

 

In het vaarseizoen 2014 starten de vaarvakanties.

Stap 1 Aankoop schip en fondsenwerven      
 april - oktober 2012
Stap 2 Verbouwing en inrichting   
     november 2012 - maart 2014
Stap 3 Marketing, werving en publieksacties 
     april 2012 - mrt 2014
Stap 4 Vaarvakanties starten   
     april 2014

Planning

Stap 1. Aankoop schip en fondsenwerven

De stichting ‘Schipper mag ik ook eens varen’ heeft vijf 
(vrijwillige) bestuursleden. Mevrouw Thecla Bodewes treedt op 
als beschermvrouwe van de stichting.

De stichting wordt inmiddels ondersteund door personen, 
bedrijven en organisaties die het project met kennis, ervaring, 
raad en daad bijstaan. Bijvoorbeeld op het gebied van 
communicatie, vormgeving, website, bouw, enzovoort…

Organisatie

• Scheepswerven Bodewes

• Stork Wärtsilä (toekomstig onderhoud schip, motoren e.d.)

• Admire webdesign  

• Soulutions | vormgeving (www.soulutions.nl)

• Bind Communicatie

• Onderneemkracht Zwolle, netwerk van ondernemers

• Rotaract

• Rabobank IJsseldelta

• Locatie Oostergo Zwolle (het Onthaastcafé)

• CIBAP, Deltion en Landstede (opleidingen in Zwolle)

• Zorginstellingen Frion, Philadelphia, de Zwolse Poort

• Gemeente Zwolle 

• Vereniging van Oud Schippers in Zwolle

• Groene Wens Boot (www.groenewensboot.nl)

• Notaris Duret de Kroon

• GreenWish (www.greenwish.nl)

Stap 2. Verbouwing en inrichting

Stap 3. Benaderen doelgroepen & verwijzers

Stap 4. Uitvoering van vaarvakanties

Hendri Bargeman

Hendri Bargeman is voorzitter van 
de stichting: “Ik heb als voorzitter en 
aanjager van  Sailability (zeilsport voor 
gehandicapten) al laten zien dat ik in 
ben voor dit soort initiatieven. 
Nu zoiets in mijn eigen stad opzetten, 
is fantastisch. We maken er een project 
van zoals Zwolle dat vaker heeft laten 
zien: Iedereen doet mee, denkt mee en 
doet een duit in het zakje.”



Begroting
Investering: begroting en dekkingsplan

Organisatie

Exploitatie: begroting en dekking

Roeland van der Meij

Roeland van der Meij zet zich als 
bestuurslid in voor fondsenwerving: 
“Ik ben fervent watersporter. Varen is 
één van de leukste belevenissen in onze 
vrije tijd. Ons land is uniek en rijk aan 
prachtige vaargebieden. Nederland 
ervaren vanaf de waterkant geeft rust. Ik 
zou willen dat mensen met een 
beperking datzelfde gevoel kunnen 
ervaren. Met mijn commerciële achtergrond 
zet ik me van harte in voor de stichting. Er moet veel geld 
worden ingezameld bij het bedrijfsleven, overheid en 
particulieren. Ik maak me sterk om dit unieke initiatief gauw 
de wind in de zeilen te laten krijgen, ondanks deze 
economische moeilijke tijd. Daarom vraag ik: Help ons mee 
dit project te realiseren en monster aan.”

Investering kosten Subtotaal excl. BTW

Oprichtingskosten stichting €  1.000

Aankoop schip € 45.000

Verbouwing en inrichting € 80.000

Inrichting kamers € 27.000

Inrichting keuken € 8.000

Voorzieningen € 31.000

Toegankelijkheid € 11.000

Overig € 6.000

Inhuur arbeid € 20.000

Materialen € 10.000

TOTAAL exclusief BTW € 239.000

In bijlage 1 vindt u het overzicht van alle kosten die nodig zijn voor 
de investering. 

In onderstaande tabel is een samenvatting te lezen. 
De totale kosten bedragen € 239.000,- excl. BTW. De stichting is 
BTW-plichtig en kan daarmee de BTW verrekenen.

Ervan uitgaand dat het schip met ingang van het vaarseizoen 2014 
gebruiksklaar is, is een meerjaren exploitatiebegroting gemaakt. 
Deze vindt u in bijlage 2.

Uit bijlage 2 blijkt dat vanaf het eerste vaarjaar de kosten gedekt 
kunnen worden uit de inkomsten. Daarmee is het project niet 
alleen sociaal, maar ook � nancieel duurzaam.

Maximaal 24 vaarweken, 12 betalende gasten per week. 
In het eerste jaar 10 vaarweken (bezetting 70%), in 2015 
12 vaarweken, bezetting 72,5% en in 2016 14 vaarweken, 
bezetting 75%.

Kosten per persoon per overnachting bedragen € 70,-

We ontvangen inkomsten in natura: inzet vrijwilligers, 
jaarlijkse werfbeurt en onderhoudskosten motoren.

Alle inzet geschiedt geheel vrijwillig en kosteloos. 
Voor ingehuurd gekwalifi ceerd personeel voor de 
navigatie is een gemiddeld bedrag op genomen van 
€ 800,- voor de schipper en € 100,- voor een deksman 
per vaarweek

Voor de overige kosten zijn inschattingen gemaakt. 
Deze vindt u in bijlage 2. 

Er is geen afschrijving meegenomen, maar jaarlijks wordt 
het exploitatie overschot aan reserves toegevoegd. 

Uit de reserves zal worden gespaard voor eventueel 
extra onderhoud en vervanging.
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Wiggele Visser

Wiggele Visser is penningmeester 
van de stichting: “Ik heb van dichtbij 
ervaren hoe belangrijk een onbezorgde 
vakantie voor mensen met een 
beperking kan zijn. Het schip moet er 
komen, het schip gaat er komen!”


