
Stichting “voor GRV door GRV”  
Beleidsplan 22 mei 2017 

Voorwoord  

 

“Elke inspanning levert iets op, loze praatjes leiden enkel tot gebrek.” 

- Spreuken 14 vers 23 - 

 

De GRV (Gereformeerde Reis Vereniging) is in 1954 opgericht, met als doel christelijke 

Jongerenreizen aan te bieden. Dit hebben zij tot het jaar 2000 gedaan, waarna de vereniging werd 

opgeheven en de reizen werden overgenomen door Amicitia. Momenteel is de GRV een kleine tak 

binnen Amicitia, en organiseert zij zeilkampen in Gaastmeer (Friesland) voor ongeveer 200 kinderen 

en jongeren per jaar. De kampen worden op geheel vrijwillige basis geleid door jong volwassenen: 

schippers, kooksters en Ketelbinkieleiders. 

De GRV kent verschillende kampen, namelijk: 

- Ketelbinkiekampen: dit zijn kampen voor kinderen van 9 tot 12 jaar. De kinderen varen rond 

in optimisten, en worden daarbij begeleid door de leiding die meevaart op motorbootjes en 

een praam/vlot. 

- Jeugdkampen: dit zijn kampen voor kinderen van 13 tot 15 jaar. De kinderen varen in een 

Valk, samen met drie andere kinderen en een schipper. 

- 16+ kampen: dit zijn kampen voor jongeren van 16 tot 22 jaar. De jongeren varen in een Valk, 

samen met twee anderen jongeren en een schipper. 

Op deze kampen kunnen kinderen en jongeren een week lang genieten van zon, wind, water en heel 

veel leuke activiteiten en gezelligheid. We noemen het niet voor niets ‘de vakantie van je leven’! 

Graag zouden we deze vakantie ook mogelijk maken voor kinderen die wegens bepaalde 

omstandigheden niet op vakantie kunnen gaan. Ook willen we graag de zeilkampen verder 

ontwikkelen en ook buiten de zomerperiode activiteiten organiseren voor kinderen en/of 

volwassenen met een moeilijke thuissituatie. Daarom is de stichting ‘voor GRV door GRV’ opgericht. 

In dit beleidsplan leest u hoe we deze stichting vorm willen geven.   
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1. Profiel van de stichting 

Het plezier dat we zien bij alle deelnemers van een GRV zeilkamp is één van de belangrijkste 

drijfveren om tijdens onze vakantie vrijwilligerswerk voor de GRV te doen. Veel kooksters en 

Ketelbinkieleiders zijn gebleven nadat ze te oud waren om mee te gaan als deelnemer, maar nog niet 

wilden stoppen met de kampen. De schippers zijn allemaal oud-deelnemers die door opleiding 

tijdens de kampen zijn ‘afgeschipperd’. Tijdens de kampen zeilen we, maar doen we ook allerlei 

groepsactiviteiten, zoals een dropping, avondsluiting, zeskamp, kampvuur, candle-light en bonte 

avond. 

Waarom een stichting? In de jaren dat twee leden van ons stichting bestuur in de ‘zeilkamp 

commissie’ (ZKC) zaten, kwam er met regelmaat de vraag om financiële steun. Ouders kunnen in 

periodes zitten waarin er veel van ze wordt gevraagd en waarin er minder tijd is voor de kinderen 

doordat een ouder zijn baan heeft verloren of ziek is. Daarnaast zagen we dat kinderen met moeilijke 

thuissituaties op zeilkamp opleefden. Door een week met andere kinderen te zijn, lekker te zeilen, 

spellen te doen en gekkigheid uit te halen, konden deze kinderen de problemen thuis even vergeten. 

Voor deze kinderen en hun ouders wilden we graag iets doen. Zo ontstond het plan om de stichting 

“voor GRV door GRV” op te zetten. 

Via via kwamen we in contact met een bootverhuurder die 10 identieke, vrijwel nieuwe optimisten te 

koop aanbood. We besloten deze optimisten te kopen. Daarnaast hebben we ook een praam 

gekocht. Deze boten worden ’s zomers verhuurd aan de GRV zeilkampen. Bovendien kan de praam 

buiten de zeilkampen om worden verhuurd aan een charterbedrijf. Zo zorgen we voor goed 

materiaal voor de kampen, en kunnen we tegelijkertijd met de verhuur inkomsten genereren voor de 

stichting “voor GRV door GRV”. Met dit geld kan de stichting kinderen met een moeilijke thuissituatie 

meenemen op zeilkamp, zodat zij een weekje hun zorgen kunnen vergeten. Ook kunnen we op de 

praam dagjes weg organiseren voor groepen kinderen (en/of volwassenen) met een moeilijke 

thuissituatie.  

De praam en de optimisten zijn materialen die we goed zelf kunnen onderhouden, en tegen lage 

kosten kunnen stallen. Verder kunnen we met weinig middelen een grote groep kinderen (en/of 

volwassenen) bereiken. 

 

2. Doelstellingen en actueel beleid  

Zeilkampen 
We willen een zeilkamp aanbieden aan kinderen die graag op kamp zouden willen maar dit niet 

kunnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat hun ouders of verzorgers hier geen financiële middelen voor 

hebben of wegens problematiek in de thuissituatie. Voor aanmeldingen schrijven we kerken en 

schoolgemeenschappen aan. Het bestuur beoordeelt de aanvraag, en beslist welke aanvraag het 

beste overeen komt met onze voorwaarden (zie ‘projectselectie & risicobeheer’). 

Zeildagen  
Omdat we de schepen in eigen beheer hebben, kunnen we zonder kosten te maken op een aantal 

zaterdagen (buiten het zeilkampseizoen) varen. Het concept is hetzelfde als tijdens een kamp, alleen 

kunnen we nu een aantal kinderen uitnodigen die bijvoorbeeld niet mee konden tijdens de 
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zomerkampen, of we kunnen een dagje weg organiseren voor volwassenen/gezinnen met een 

moeilijke thuissituatie. 

Werven en opleiden van vrijwilligers 
Alles staat of valt met vrijwilligers. Om te zorgen dat er een goed team staat, die buiten het lesgeven 

ook plezier en ontspanning aan de kinderen kan geven, willen we ze opleiden en bijscholen tijdens 

trainingsdagen en -weekenden. 

 

3. Concrete doelen  

Zeilkampen 

De eerste twee jaar willen we minimaal 6 kinderen een vakantie aanbieden. 

Zeildagen  
De eerste twee jaar organiseren we minimaal 4 zaterdagen waarbij kinderen kosteloos kunnen varen. 

Bekendheid 
Binnen twee jaar is de stichting ‘Voor GRV door GRV’ en haar doelstelling bekend bij haar doelgroep. 

Opleiding vrijwilligers 
We bieden jaarlijks 2 trainingsdagen aan. 

 

4. Focus  

We willen doen waar we goed in zijn, namelijk het organiseren van ‘de vakantie van je leven’, maar 

dan ook voor kinderen waarvan de ouders of verzorgers zich dat niet kunnen veroorloven, of waar de 

gedachten of prioriteiten binnen het gezin even ergens anders liggen. 

 

5. Strategie  

1. Het aanschaffen van 10 optimisten en een praam 

2. Het verhuren van praam en optimisten om inkomsten te genereren 

3. Tijdens de GRV-reünie (een open dag op 24 juni 2017) communiceren waar we als stichting 

voor staan 

4. Het werven van donateurs bij oud GRV deelnemers en andere geïnteresseerden 

5. Het realiseren en onderhouden van een mooie, duidelijke, steeds verversende website 

6. Het uitdragen van profiel en doel van de stichting op de website 

7. Het benaderen van deelnemers die we financieel gaan ondersteunen 

8. Het benaderen van scholen, kerken en stichtingen voor een zeildag (zie ‘doelstellingen en 

actueel beleid – zeildagen’)  

9. Het organiseren van een jaarlijkse donateurs/familiedag 

 

6. Doelgroep(en) voor de werving van inkomsten 

1. De (oud)deelnemers en ouders van deelnemers van GRV zeilkampen 
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2. Mensen met een warm hart voor kinderen, die vanuit (christelijke) barmhartigheid willen 

omzien naar hun naasten dichtbij 

 

7. Werkgebied voor de werving van inkomsten 

1. De GRV-reünie 

2. Landelijk vanuit eigen netwerk of via deelnemers 

3. Kerken in Nederland 

4. Heel Nederland middels website en social media 

 

8. Kosten / begroting 

We zullen eerst investeren in een praam en optimisten. Deze boten verhuren we tijdens de 

zomervakantie aan GRV Zeilkampen. Buiten de zomervakantie wordt de praam verhuurd aan een 

charterbedrijf. 

Kosten eerste twee jaar 

Uitgaven   

- Optimisten (10 stuks) € 7,500 
- Reserve zeilen (2 stuks) € 181 
- Praam € 17,500 

- Verzekering € 900 
- Afschrijving € 3,000 

- Ligplaats € 600 
- Vakantie voor kinderen € 2000  
- Overhead € 1,350 

- Zeildagen buiten zeilkampseizoen € 250 

Totaal € 33,281 
  
Overheadkosten    

- Website hosting & onderhoud € 200 Per 2 jaar 

- Flyers & stickers € 100 eenmalig 

- Familie-/donateursdag € 450 per 2 jaar 

- bankkosten € 600 Per 2 jaar 

Totaal € 1350  

 

Opbrengsten eerste twee jaar 

Opbrengsten    
- Verhuur zeilkampen € 10,000  

- Verhuur events € 4,000  
- GRV familieleden (donateurs) € 4,500  
- Schenking € 5,000 

 
 

Totaal € 23,000  
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De uitgaven zijn circa 10,000 euro hoger dan de opbrengsten in de eerste twee jaar. Deze 10,000 
euro wordt geleend tegen 0% rente bij drie partijen. Het overgrote deel van de uitgaven zijn 
eenmalig, terwijl de verhuuropbrengsten jaarlijks terug komen. Daarom zullen we de lening binnen 
vijf jaar kunnen afbetalen.  
 

9. Onderhoud, exploitatie en beheer van het materiaal 

Het onderhoud en beheer van de optimisten en de praam doen we zoveel mogelijk zelf. We werken 
met een meerjaren plan, waarin we elk jaar alle punten van dit plan zullen toetsen. Binnen ons team 
vrijwilligers zijn er verschillende specialisten die het werk uit kunnen voeren. 

 

10. Beheer financiën 

Het uitvoeren van de administratie en de controle hierop 
De administratie wordt uitgevoerd door de penningmeester. Ieder kwartaal voert de voorzitter een 

(kas)controle uit op de administratie, waarbij de bankstand wordt aangesloten op de administratie, 

en de uitgaande geldtransacties worden gecontroleerd op rechtmatigheid. Voorts beschikt de 

voorzitter over een app die hem de mogelijkheid verschaft om op ieder moment inzicht te verkrijgen 

in de banktransacties. Op deze manier wordt, naast de hierboven genoemde formele kascontrole, op 

informele wijze toezicht gehouden op de activiteiten van de penningmeester. 

 

10. Projectselectie & risicobeheer 

Het bestuur beoordeelt van iedere binnenkomende aanvraag of de aanvraag van de desbetreffende 

deelnemer voldoet aan de volgende voorwaarden:  

- Kunnen we de deelnemer een goede week geven en de eventuele extra aandacht die hij/zij 

nodig heeft opvangen? 

- Zijn er financiële middelen? 

- We zijn een christelijke organisatie. We zingen met elkaar, bidden en danken voor de 

maaltijd, houden dagsluiting en op zondag gaan we naar de kerk in Sneek. Kan hij/zij daar 

akkoord me gaan? 

- Wat is de motivatie van de aanvraag? 

Het bestuur is zich er van bewust dat ondanks strenge toetsing aan bovenstaande criteria, er een 

zeker risico resteert inzake de toelating van deelnemers. We proberen door persoonlijk contact te 

achterhalen wat de drijfveren zijn van de aanvraag en dan naar eer en geweten te handelen. 

Wat betreft de kosten die de stichting maakt: het grootste gedeelte van de kosten zitten in het 

materiaal. De materialen worden ook afgeschreven, maar zij houden een restwaarde. Mocht de 

stichting worden opgeheven, dan kunnen de gemaakte kosten worden gedekt door de verkoop van 

de schepen. Het geld wat overblijft wordt geschonken aan een stichting met eenzelfde doel voor 

kinderen. 
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11. Bezoldiging  

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Mochten de onkosten zo groot zijn, dan kan in overleg 

met het bestuur worden gekeken hoe dit op te lossen. 

 

12. Adres, bestuur, fiscaal nummer 

‘Voor GRV door GRV’ is een stichting en is ingeschreven te Vlissingen onder nummer 57659435 als de 

‘Stichting voor GRV door GRV’ bij de Kamer van Koophandel. Het adres is Abraham Kuyperplein 13, 

1067 DE Amsterdam.  

Het bestuur bestaat uit de volgende drie leden, met daarbij vermeld hun functie: 

- Voorzitter Cees de Vries (oud-schipper) 
- Secretaris Koos Toebes (schipper) 
- Penningmeester Margriet van Stenis (ouder van deelnemer) 

   
 


