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Inleiding 
In het kader van de verduurzaming en verdere professionalisering van Stichting de 
Ruime Wind heeft het bestuur besloten om, middels een beleidsplan, meer 
toekomstgericht bezig te zijn. Naast het organiseren van de jaarlijkse zeilvakantie 
kijkt het bestuur in het beleidsplan vooruit en stelt zichzelf een aantal doelen.  
 
De stichting heeft ten doel, het organiseren en in stand houden van zeilvakantie, in 
het algemeen belang van jongeren die in armoede leven. 
Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, 
hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten. 
De stichting beoogt niet het maken van winst. 
 
 

Termijn van het beleidsplan 
De termijn van het beleidsplan is 4 jaar van 2021 - 2024 waar de ontwikkelingen en 
doelstellingen worden gemonitord.  

1. Digitaliseren van de aanmeldingsprocedure. 
2. Het veiligheidsplan evalueren uit lopende zeilvakantie kampen.  
3. Het vrijwilligersbestand optimaliseren, zodat er elk jaar 20 ervaren 

zeilinstructeurs beschikbaar zijn voor de zeilvakantiekampen. 
4. Werving van deelnemers, zodat de zeilvakantiekampen een optimale 

bezetting hebben. 
5. Het opzetten van nieuwe duurzame inkomstenbronnen (naast de bestaande 

subsidies vanuit verschillende gemeenten.  
 
 

Missie 
Ieder kind heeft recht op een ‘zorgeloze’ vakantie. 
 
Het bestaansrecht van de Stichting is geënt op de gedachte dat ieder kind, ongeacht 
diens thuissituatie, de mogelijkheid moet hebben om op vakantie te gaan. Wij 
beschouwen vakantie niet als een luxegoed, maar als een noodzakelijk middel, voor 
jong en oud, om de zorgen van alledag tijdelijk te kunnen laten voor wat ze zijn. Door 
afstand te creëren, kunnen zorgen bovendien in een ander daglicht komen te staan. 
Aangezien ieder kind zo zijn zorgen heeft, is ieder kind welkom bij De Ruime Wind. 
Met behulp van sponsoring kan De Ruime Wind een eventuele financiële drempel bij 
deelname wegnemen en zo vakantie tot een goed maken dat niet voorbehouden blijft 
aan de welgestelde kinderen (en volwassenen) van onze maatschappij. 
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Visie 
Ieder mens kan van een ander leren. 
 
Ieder mens is uniek. Alleen wanneer we openstaan voor de ander – wanneer we de 
ander erkennen als verschillend en toch als gelijk, wanneer we luisteren naar diens 
verhaal zonder direct een oordeel klaar te hebben – kunnen we van elkaar leren. 
Ieder kind is verschillend. Als zodanig zijn kinderen niet te reduceren tot een 
categorie. Ondanks dat De Ruime Wind onderscheid maakt tussen leiding en 
deelnemers, streeft het naar een situatie waarin vrijwilligers en deelnemers elkaar 
met een open houding tegemoet treden. 
Een open houding is gekoppeld aan een positieve benadering: ieder mens verdient 
de kans om het goede van zichzelf te laten zien en om zijn of haar talenten te 
ontplooien. Elke sociale context kan hieraan bijdragen of er afbreuk aan doen. De 
Ruime Wind hoopt haar steentje bij te dragen aan een maatschappij waarin iedereen 
een gelijke kans krijgt om op eigen wijze zijn of haar leven te leiden. 
 
 

Doelstelling 

De Ruime Wind is een stichting die sinds 1982 zeilvakanties voor jongeren 
organiseert. Het gaat om vakanties voor jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 17 
jaar. 
De Ruime Wind streeft ernaar haar zeilvakanties voor ieder kind, ongeacht diens 
thuissituatie, toegankelijk te maken. Door te werken met vrijwilligers is de kostprijs 
van één week kamp slechts €250,- per persoon. Deelnemers uit gezinnen met een 
laag inkomen kunnen bovendien vaak nog een fikse korting krijgen door middel van 
gemeentelijke minimaregelingen en donaties. Op deze wijze krijgen jongeren de 
kans relatief goedkoop een unieke zeilvakantie mee te maken. 
 
 

Strategie 
1. Digitaliseren van de volledige aanmeldingsprocedure. 

Er is een stappenplan gemaakt om deze procedure begin 2020 te effectueren. 
 

2. Het veiligheidsplan evalueren uit lopende zeilvakantie kampen. 
Aan de hand van ervaringen uit de gehouden zeilvakantie kampen wordt het 
veiligheidsplan geëvalueerd en aangepast. Alle wijzigen worden beheerd in een  
historie-sheet waardoor alle wijzigen terug vindbaar zijn en men terug kan 
kijken naar eventuele vorige wijzigingen. 

 
3. Het vrijwilligersbestand optimaliseren, zodat er elk jaar 20 ervaren zeilinstructeurs 

beschikbaar zijn voor de zeilvakantie-kampen.  
Er is contact met de stichting Petje Af, om ervaren zeilinstructeurs toe te voegen 
aan de zeilvakantie-kampen van de stichting. 

 
4. Werving van deelnemers, zodat de zeilvakantie kampen een optimale bezetting 

hebben.  
Ook hiervoor is er contact met de stichting Petje Af, om eventuele tekorten aan 
deelnemers aan te vullen met deelnemers van de stichting Petje Af. 
Er wordt gekeken naar het deelnemen aan de grote clubactie.  

 
5. Het opzetten van nieuwe duurzame inkomstenbronnen (naast de bestaande 

subsidies vanuit verschillende gemeenten.  
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Huidige situatie 

• Materiaal commissie en uitvoering. Er wordt elk jaar na de zeilvakantie 
kampen het materiaal geïnventariseerd en eventuele tekorten worden direct 
aangevuld, zodat volgend jaar alle materialen weer up to date zijn. 

• De inschrijfprocedure van de deelnemers is gedigitaliseerd. 

• De SBBI status is verkregen naar aanleiding van het ontvangen van een 
erfenis. 

• Uitbreiding van deelnemers middels de voedselbank van Nijverdal. 

• Uitbreiding van deelnemers middels stichting welzijn Tubbergen en 
Dinkelland. 

• Het verplicht stellen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) voor alle 
vrijwilligers. 

• Het maken van een veiligheidsplan voor de zeilvakantiekampen. 
 
 

Activiteiten van de organisatie. 
• Tijdens de zeilvakantiekampen deelnemers observeren of deze geschikt zijn 

voor vrijwilliger, bijvoorbeeld zeilinstructeur in de komende jaren en deze 
coachen naar een niveau van zeer ervaren zeilinstructeur.  

• Het opzetten van een sponsoring commissie om eventuele tekorten te 
kunnen opvangen. 

• Het digitaliseren van de volledige aanmeldingsprocedure van deelnemers. 
 
 

Toekomst 
De verwachting van de toekomst is dat de stichting steeds minder subsidie gaat 
krijgen van uit de overheid instellingen. De stichting zal zich moeten richten op 
stellingen die gelden willen doneren op subsidiëren, daar anders het niet meer 
mogelijk is om zeilvakantiekampen te organiseren voor kinderen die in armoede 
leven. 
 
 

Organisatie 

Stichting De Ruime Wind bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die zich, naast hun 
“gewone leven”, inzetten voor toegankelijke zeilvakanties voor jongeren. Dit is een 
heel diverse groep mensen: van leraren tot systeembeheerders en van studenten tot 
gepensioneerden. Aangezien de huidige groep actieve vrijwilligers voor een 
substantieel deel gevormd wordt door oud-deelnemers van onze kampen, kunnen we 
bijna van een familie spreken. Kennis en ervaring worden generatie op generatie 
doorgegeven. Gelukkig is er ook voldoende aanwas van vrijwilligers die van buiten 
De Ruime Wind komen, wat voor de broodnodige frisse wind zorgt. Naast de groep 
vrijwilligers die tijdens de kampen actief zijn, zijn er ook nog verscheidene “Vrienden 
van De Ruime Wind”, die in het verleden kampen hebben gedraaid, dit nu niet meer 
doen, maar nog steeds op de achtergrond betrokken zijn bij de stichting. 
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Bestuur 
Het bestuur zit aan het roer van de stichting. Het bestaat momenteel uit een viertal 
vrijwilligers die zich door het jaar heen bezig houden met de organisatie en de 
financiering en planning van de kampen, de werving van deelnemers en nieuwe 
vrijwilligers en overige zaken die met het wel en wee van de stichting te maken 
hebben. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar taken. Het bestuur kan in 
beperkte mate een onkostenvergoeding ontvangen voor de direct gemaakte kosten. 
Hier dienen declaraties tegenover te staan na goedkeuring van het bestuur. 
 
De huidige samenstelling van het bestuur is: 
 
Voorzitter, dhr. Job van der Tuin 
Penningmeester, dhr. Jelle van de Voort 
Secretaris, dhr. Jan-Paul Loman  
Bestuurslid, dhr. Gerard ter Horst 
 
 

Werknemers 
Er zijn geen werknemers maar vrijwilligers. 
De vrijwilligers zetten zich volledig belangeloos in als, zeilinstructeur, keukenhulp, 
algemeen leiding, vertrouwenspersoon, bestuursfunctie of in een commissie. 
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Financiële verantwoording 
Na de kampen wordt elk jaar een begroting gemaakt voor het jaar daarna. Wij maken 
daarvoor 3 scenario's. Eén voor als het kamp vol zit. Eén voor als het kamp zo vol zit 
dat de kosten gedekt zijn en één voor als er te weinig kinderen meegaan om de 
kosten gedekt te hebben. 
Elk jaar wordt over het voorgaande jaar een financieel jaarverslag gemaakt. 
Hieronder een voorbeeld van de balans en de kosten/baten analyse. 

 
 
Balans 31 december 2020 

  31/12/2020 31/12/2019 

(in Euro’s)    

   

Vaste activa   

Bezittingen (kano’s e.d.) €             1,00     €            1,00         

    

    

Vlottende activa     

   

    

    

Liquide middelen   

Debiteuren        

ING €   30.240,92 €  17.672,49 

ING Zakelijke spaarrekening €       190,70 €       190,70 

ING Vermogens spaarrekening €  30.360,03 €  30.350,63 

   

 €   60.791,65     €  48.212,82 

    

    

    

Totaal activa €  60.792,65 €  48.213,82 
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  2020 2019 

(in Euro’s)    

     

Reserves    
  Continuïteitsreserve (= 1,5 x totaal 

kosten RR.)* 
€ 31.749,00 € 29.330,53 

  Reservering 
subsidie 
Zwolle 

    

  Bestemmingsreserves  - 
  Vervangingsreserve:   
   Kano's 5*300  €  1.500,00  €    1.500,00 
  

 Canadezen 2*700 
 

€    1.400,00 €    1.400,00 
   Aanhanger  €    5.000,00 €    5.000,00 
   Geluidsinstallatie  €    1.000,00 €    1.000,00 
   Pingpongtafel €       500,00 €       500,00 

Fondsen      
  Bestemmingsfondsen -  - 

Voorzieningen    

    € 41.149,00 € 38.730,53 
     
Eigen vermogen    

  Algemene reserve €    7.075,22 €    6.202,75 

  Resultaat boekjaar €  12.568,43    €     -559,46 

   €  19.643,65 €    5.643,29 

      

      

      

Vlottende passiva     

  Huurboten Kuiper Watersport  
(Betaald 24-3-2020) 

 
€ 3.840,00 

       

Totaal passiva €   60.792,65 €  48.213,82 

Controle     €      60792,65 €    48.213,82 
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  2020 2019 

(in Euro’s)       

Opbrengsten:      

Eigen bijdragen: Zeilkampen   €   3.325,00 

 Vriendenweekend   €   2.271,90 

Subsidies: Gemeente Zwolle      €  10.251,00                 €  2.271,90 

  Gemeente Hengelo       €      750,00 

 Gemeente Borne   €      860,00 

  Voedselbank 
Hellendoorn 

  €      215,00 

    Gemeente 
Haaksbergen 
St. Welzijn 
Tubbergen 

                 €      645,00 
               €      490,00 

- 

Donaties: Giften/ donaties 
derden 

   €          50,00 €      125,00  

 Donaties website  €           79,30 - 

 Fam. vd Brink  - €      964,00 

 Lions Club Hengelo   €      3000,00 - 

 Fuldauerstichting   €      2475,00 - 

 Dispuut Bodicea   €        250,00 - 

  Hervormde diaconiën 
Twente 

  €      2517,72 - 

  Donatie Vrijwilligers   €          80,00                  €        80,00   

Bankrente   - - 

Verkoop truien 
Terug Voorschot 

  - 
- 

€         27,50 
€       308,29  

       

Totaal opbrengsten  €18.703,02   
 

              €  19.553,69 

       

Kosten:      

Activiteiten: Zeilkampen  €    4.840,00                € 16.037,15 

 Vriendenweekend        €   2.644,35 

Algmeen: Postbus en Porto  €      278,64 €      613,60 

 Drukwerk en reclame    

 Betalingsverkeer  €      139,15 €      179,81 

  Algemene 
bestuurskosten 

 €      316,31 €      146,00 

  Kosten ICT  €      209,74 €      105,26 

  Vervanging 
materiaal+ Stalling en 
Onderhoud 

 €      350,75 €      386,98 

Totaal kosten   €   6.134,59  € 20.113,15 

Resultaat    €12.568,43    €  -559,46 

 


