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Beleidsplan 2019-2022 

Stichting Zeilen Zonder Beperking; 

“Put your talent in motion” 

 

Inleiding 
Eén van de doelen van de Stichting Zeilen Zonder Beperking is het beschikbaar stellen van de 

S\V 14 aan (jeugdige) zeilers met Paralympische ambitie.   

Bij de verschillende zeilverenigingen die zich bezighouden met het zeilen voor mensen met 

een beperking zitten zeilers die graag mee zouden doen aan (internationale) wedstrijden.  

Momenteel wordt veelal gezeild in boten uit de Hansa klasse.  De boten uit deze klasse 

passen goed bij de mogelijkheden en wensen van een deel van onze zeilers. Er zijn echter 

ook zeilers met een grotere ambitie die vorm kan krijgen door te zeilen in de S\V 14. 

De Stichting wil de boten beschikbaar stellen aan die groep van zeilers en hen de 

mogelijkheid bieden om vanuit het Marit Bouwmeester Zeilcentrum mee te doen aan 

regionale trainingen, die worden gegeven door ervaren wedstrijdzeilers.  

Naast het feit dat de S\V14 een geweldige wedstrijdboot is, is de boot ook uitstekend 

geschikt als instructieboot voor de jeugd en dan vooral de jeugd met een 

mobiliteitsprobleem. De S\V 14 is onkenterbaar en vooral deze eigenschap biedt vele 

mogelijkheden binnen de jeugdzeilopleidingen.  

We zien deze jongeren vaak afhaken omdat er na de Optimist (een stabiele éénpersoons 

jeugdzeilboot) geen geschikte opvolger is voor juist die groep jongeren. De S\V 14 biedt wel 

die mogelijkheid. 

De Stichting wil de S\V 14 in vereenvoudigde uitvoering beschikbaar stellen aan de 

jeugdopleiding van de zeilverenigingen die ook jongeren met een dergelijke problematiek als 

hun doelgroep zien. 
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Doel 2019 - 2022 
• Verkrijgen van ANBI-status 

• Het werven van gelden via verschillende fondsen, sponsering, subsidies en donaties.  

• Aankoop van boten. 

• Bekendheid en identiteit voor de stichting verwerven via sociale media, beurzen en 

verspreiden van informatie. 

• Beschikbaar stellen van de boten aan de doelgroep. 

• Het bevorderen van de beoefening van de zeilsport door mensen met een beperking 

met name jongeren. 

• Opzetten van regionale trainingen. 

• Het stimuleren van de wedstrijdsport voor mensen met een beperking met als ultiem 

doel deelname aan de paralympische spelen. 

• Inclusief zeilen binnen reguliere sport en wedstrijden integreren. 

 

Doelgroep 
Jongeren met een beperking, motorische beperking en overgewicht. 

 

Voorwaarden  
De zeiler wordt zoveel mogelijk gestimuleerd om zelf regie te nemen. En daar waar nodig, 

bieden wij alle steun om het doel te bereiken. 

• De boten blijven in beheer van de stichting. 

• Boten worden beschikbaar gesteld aan een zeiler onder de volgen de voorwaarden: 

o De geïnteresseerde zeiler doet een aanvraag bij de stichting 

o De zeiler is aangesloten bij een zeilvereniging. 

o De zeiler zoekt een zeilvrijwilliger om de boot samen te varen. 

o De kosten voor de zeiler zijn: 

- het lidmaatschap van de vereniging waar je bent aangesloten,  

- een bijdrage voor verzekeringen, onderhoud en gebruik. 

o De zeiler regelt zelf voor vervoer en stalling tijdens gebruik. 

o De zeiler heeft weet van de mogelijkheden via: 

▪ Website: Zeilen zonder Beperking (www.zzbgrou.nl) 

▪ Klasse organisatie 

▪ Zeilverenigingen 

▪ Sociale Media 
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Het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering. 
De beoogde doelgroep heeft vaak meerdere obstakels te overwinnen om ergens aan mee te 

kunnen doen, hierdoor kan intensievere begeleiding nodig zijn. 

Er dient voorkomen te worden dat de zeilers afhaken wanneer er problemen ontstaan. De 

stichting zal contact onderhouden en de zeiler en de zeilvereniging ondersteunen waar 

mogelijk is.  

Daarnaast is het belangrijk dat een goed wedstrijdklimaat ontstaat. Dit wordt onder andere 

mogelijk door aan te sluiten bij reguliere plaatselijke zeilwedstijden. De stichting zal 

ondersteuning bieden bij de voorbereiding, aan zeilvereniging die een zeilwedstijd 

organiseert waar de S\V 14 boten aan mee kunnen doen. 

 

Te verwachte eindresultaat 
De S\V 14 zal een waardig zeilklasse in Nederland zijn. De S\V 14 wordt gevaren door 

jongeren met een beperking en doet mee in het reguliere zeilwedstrijdcircuit. Daarnaast is 

de S\V 14 één van de klasse die meevaart tijdens de paralympische spelen van 2028 in Los 

Angels. 

 

Statutaire doelstelling 

• De Stichting zet zich voor minimaal 90% in voor het algemeen belang. 

• De stichting heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten van de stichting komen ten 
goede aan de statutaire doelstelling. 

• De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van 
de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. 

• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale 
vacatiegelden. 

• Statutair is geregeld dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun 
werkzaamheden. 

• De Stichting heeft een actueel beleidsplan. 

• De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 

• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een 
soortgelijk doel. 

• De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen. 

• De Stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. 
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Bestuur 
• Voorzitter  Ritske van der Meer 

• Secretaris  Eddy Slot 

• Penningmeester Jan van der Meulen 

 

Contact 
• Telefoon: 06-26076140 

• E-mail:  bestuur@zzbgrou.nl 

• Website: www.zzbgrou.nl 

 

Gegevens 
• Rekeningnummer:      NL38 RABO 0340 5613 27 

• KVK-nummer:       74086278 

• Fiscaalnummer (RSIN):   859767528 

 

Samenwerking en steun: 
De stichting zal met verschillende partijen een nauwe band onderhouden: 

• De Koninklijke Watersport Vereniging Frisia 

• Alles is Mooglik, 

• Simons-Voogd (ontwerpbureau van de S\V 14 en motivator) 

• sv14.org 

• Sailability Nederland 
• Het watersportverbond.  
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