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Voorwoord van de voorzitter
Dit is het jaarverslag van de stichting Samen Varen.
Het jaar 2019 was een bijzonder jaar, het was het eerste lustrum voor de Samen Varenweek.
Wat in 2015 begon als eenmalig project bleek het begin van vijf fantastische vaarweken voor een
prachtige doelgroep.
Officieel als stichting begonnen in februari 2017 en al vijf jaar aan het varen onder de naam Samen
Varen.
Dankzij de inzet van geweldige vrijwilligers gedurende het jaar, en tijdens de vaarweek, en de warme
betrokkenheid van sponsors en donateurs was ook 2019 een groot succes.
Wij danken hen dan ook hartelijk hiervoor.
Vriendelijke groet,
Ada Laarakker
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1. Verslag van het bestuur
In november 2019 organiseerde stichting Samen Varen de vijfde Samen Varen Week. Een lustrum dat
werd gevierd door de vrijwilligsters voorafgaand aan de vaarweek. De vaarweek is voor de gasten
eenmalig en dus is elk jaar weer een bijzondere week. De vrouwen, van alle leeftijden en uit heel
Nederland, komen vol spanning en soms wat verlegen aan boord op de zondagmiddag. Na een week
varen verlaten ze, veelal als vriendinnen, weer het schip om daarna met hun lotgenoten in contact te
blijven. De besloten groep op Facebook is daar een positief hulpmiddel bij.
Afgelopen jaar is er gekeken naar hoe Samen Varen zich verder kan ontwikkelen en meer zekerheid
kan opbouwen om de financiële middelen beschikbaar te houden voor de vaarweek, welke gratis is voor
de gasten.
De wisseling in het bestuur en bij de vrijwilligsters die de week meevaren verloopt goed. Doordat
stichting Samen Varen steeds meer bekendheid krijgt komen er regelmatig aanmeldingen van
vrijwilligsters die graag mee willen varen.
Vooralsnog wordt er een reservelijst gehanteerd en wordt op basis van soort vrijwilligstersfunctie
bekeken wie er benaderd wordt om deze functie te vullen.

1.1 Activiteiten
In de week van 3 t/m 8 november was de Samen Varen week 2019.
Een week voor vrouwen met of herstellende van borstkanker met daarbij financiële zorgen. Vrouwen die
leven in constante spanning omtrent hun fysieke en financiële situatie, iets dat het leven heel zwaar
maakt.
De vaarweek bleek weer een groot succes! De 46 vrouwen gingen van boord met prachtige
herinneringen gemaakt met lotgenoten. Door de aandacht, het begrepen worden en contact met
lotgenoten hebben de vrouwen weer kracht om verder te gaan.
De vaarweek van stichting Samen Varen draagt bij een de mentale gesteldheid van de deelneemsters
en, niet onbelangrijk, is er een positief effect voor de naasten van deelneemsters en uiteindelijk de
maatschappij.
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2. Toekomst
In 2020 zal de focus liggen op meer bekendheid van de stichting zodat gasten en sponsors of
donateurs de stichting herkennen en weten te vinden.
De verbinding met sponsors is van groot belang voor het voortbestaan van de stichting. Er zal in 2020
gekeken worden naar het gebruik van de website en mogelijkheden tot eenvoudiger doneren via
donatieknoppen op Facebook en de website.

2.1 Activiteiten
In 2020 zal de 6e vaarweek plaatsvinden van 1 t/m 6 november. De inschrijving start begin juni.
Ook dit jaar zullen 46 vrouwen meevaren en genieten van een heerlijke vaar verwenweek aan boord
van het vakantieschip Prins Willem Alexander.

Acties
Op 7 maart 2020 zal er een concert worden gegeven t.b.v. stichting Samen Varen. Het concert Band
Meets Choir is opgezet door twee vrijwilligsters van stichting Samen Varen, die al vijf jaar aan boord de
gasten de gelegenheid bieden om te zingen.
Kleinere acties, zoals kraampjes bij ladies night activiteiten, rommelmarkten, verjaardagspotjes, zijn van
belang voor de bekendheid en de opbrengsten.

Communicatie en PR
Om bekendheid te verwerven, deze te behouden en zichtbaar te zijn voor zowel onze doelgroep,
mogelijke vrijwilligers en sponsors/donateurs is een goede PR van groot belang. Dit is iets waat vanuit
het bestuur constant aan gewerkt wordt.
De website is in 2019 aangepast, en zal in 2020 opnieuw worden bekeken.
Via Facebook door constante melden van acties en berichten is er een goede respons van likes.
Doelstelling voor Facebook voor 2020 is 3.000 volgers.
Ook via Instagram, Twitter en LinkedIn worden berichten geplaatst.
In 2019 zijn er diverse berichten in o.a. De Margriet en regionale bladen verschenen.
Netwerken: vanuit het bestuur zijn diverse netwerkbijeenkomsten bezocht om ondersteuning en
bekendheid te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn:
BNI Forte Naarden
BNI Eemnes
Soroptimisten
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Inner Wheel club Groningen
Vanuit het bestuur zal gekeken worden na nauwere betrekkingen met andere stichtingen waar onze
doelgroep ook bekend is.

3. Organisatie
Om de doelstelling van stichting Samen Varen te realiseren is geld nodig. De stichting is volledig
afhankelijk van donaties van derden. Alle te maken kosten, zoals boot huur e.d. zullen jaarlijks worden
verantwoord op de website. Transparantie is voor ons essentieel.
De stichting bouwt in principe geen vermogen op en verstrekt geen vergoedingen aan bestuursleden,
behalve eventuele onkostenvergoedingen. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Stichting Samen Varen is als beoogd ANBI stichting verplicht een administratie te voeren.
De bestuurders en kernteamleden van Stichting Samen Varen zetten zich kosteloos in.
De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de
stichting. Daar er geen personeel in dienst is, zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen
gelden voor meer dan 95% aan de gestelde doelen kunnen worden overlegd.

3.1 Bestuur
Het bestuur 2019 bestaat uit:
Voorzitter:
A.J.M. Laarakker
Secretaris:
M. Beek
Penningmeester:
M.A.A. Berger
Algemeen bestuurslid: M. de Meij
Algemeen bestuurslid: K. Broek
Het fiscaal nummer RSIN is 857281860
Het banknummer is NL 90 INGB 0007716011
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4. Jaarrekening
Financieel
Veel van de vaarweek wordt gefinancierd door fondsenwerving en andere sponsors. Een belangrijke
sponsor is stichting Roparun die ook in 2019 de kosten voor de huur van het schip heeft betaald.
We zijn de stichting Roparun en alle Roparunners hier heel dankbaar voor. Vanuit de Soroptimisten
Beveland en Walcheren hebben we een prachtige eenmalige donatie ontvangen.
Donaties
In 2019 zijn er door diverse particuliere donateurs eenmalige bedragen gedoneerd. Stichting Samen
Varen heeft een aantal donateurs die maandelijks een bijdrage overmaken. Door diverse vrienden van
Samen Varen die deelnemen aan de Vriendenloterij, zijn we inmiddels, omdat hun lot aan stichting
Samen Varen is gekoppeld, verzekerd van een vast bedrag dat wordt overgemaakt.
Door diverse zeer betrokken dames zijn er prachtige sieraden, sleutelhanger etc. gemaakt en verkocht
voor de stichting. Een gast van 2018 en een vrijwilligster hebben samen veel spullen verkocht waarbij
de opbrengst voor Samen Varen was.
Ook door een growdfunding actie van een vrijwilligster is een mooi bedrag binnen gekomen. Door
persoonlijke contacten met bestuursleden zijn er mooie bedragen binnengekomen.
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4.1 Baten & Lasten 2019
Baten over 2019
Diverse baten

€ 56.709,32

TOTALE BATEN

€ 56.709,32

Lasten over 2019
Verblijf

€ 25.105,00

Catering

€ 7.870,47

Decoratie

€ 2.407,14

Entertainment

€

Uitgave tbv doelstellingen

€ 4.850,30

SOM DER LASTEN

€ 40.539,69

EXPLOTATIESALDO

€ 16.169,63

306,78

4.2 Balans 2019
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