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Inleiding
Na de Tweede Wereldoorlog breidt Huizen zich uit. Als Huizen in 1967 een groeikern wordt, vindt er
een ware bouwexplosie plaats. De meentgronden, nu Oostermeent, werden bebouwd en in korte tijd
verrezen er tienduizend woningen. Om de jeugd bezig te houden, bood de gemeente via het
jeugdwerk zeilen aan als activiteit. Toen begin jaren 80 de subsidie voor het jeugdwerk stopte,
besloot een aantal enthousiaste schippers in 1984 de Stichting Gooimeerzeilen op te richten. Met
een tot zeilboot omgebouwde zeesloep werden lessen gegeven aan de Huizer jeugd. Doel van de
stichting was, en is, om de belangstelling voor het zeilen te bevorderen. Inmiddels heeft de stichting
een Valk en een Randmeer en heeft in de loop der jaren al honderden mensen de beginselen van
zeilen bijgebracht. In 2019 bestaat de stichting 35 jaar. Wij hebben in die tijd de belangstelling voor
zeilen zien groeien en in de afgelopen jaren ook weer zien dalen.
De watersport heeft last van vergrijzing. De vloot veroudert, jongeren kopen geen boten en
makelaars klagen over gebrek aan goede gebruikte schepen. We moeten wennen aan een nieuwe
situatie. Varen met vrienden op de boot van je ouders, meevaren met anderen, huren, er is van alles
aan de hand. Jongeren varen wel degelijk en ze vinden het leuk. Maar we moeten ze uitleggen hoe
het moet en vertrouwen geven. Ze kopen alleen geen boot, hoogstens een kite, een SUP- of een
(golf)surfplank.
Het afgelopen jaar hadden we het laagste aantal cursisten in jaren, maar de trends wijzen uit dat er
wel degelijk belangstelling is voor zeilen. De komende drie jaar wil de stichting de neerwaartse
cursistentrend dan ook keren. Door gericht nieuwe doelgroepen te benaderen, betere faciliteiten te
bieden, en het lesaanbod te diversifiëren, hopen wij het aantal cursisten te stabiliseren en hopelijk
weer te vergroten.

3

1.

Missie/visie

Gooimeerzeilen wil de belangstelling voor het zeilen bevorderen. Dit doet zij door betaalbare,
laagdrempelige zeillessen aan te bieden: voor beginners en ervaren zeilers, van jong tot oud.

1.1

Strategie

Gooimeerzeilen werkt met een ervaren groep enthousiaste schippers. Zij zetten zich ieder seizoen in
om kinderen en volwassenen de liefde voor het zeilen over te brengen. Alle schippers zijn vrijwilligers
en beschikken over een uitgebreide zeilervaring. Uitgangspunt daarbij is dat er gevaren wordt met
eersteklas materiaal: ook op het water staat veiligheid immers voorop.
Cursisten zeilen samen met een schipper en andere geïnteresseerden in een kielboot en leren de
fijne kneepjes van het zeilen.
Alle dagen van de week wordt er op het Gooimeer gezeild. Startpunt is de oude haven van Huizen.
Strategische doelstelling:
• Stabiliseren en bij voorkeur vergroten van het aantal cursisten door:
o Het benaderen van nieuwe doelgroepen
o Bieden van meer service/comfort rondom de zeillessen
o Diversifiëren van het lesaanbod
o Scherpere propositie (betaalbaar en liefde voor de activiteit/sport)
• Vergroten (fysieke) zichtbaarheid door:
o Nieuwe website met aangescherpte propositie en productportfolio
o Slimmer gebruik van Social Media
o Aansprekende en goed zichtbare ligplaatsen
o Stagvlaggen op de boten te plaatsen
o Merchandising met logo aan (nieuwe) cursisten aan te bieden
o Deelname aan de Huizer Havendag (zowel organisatie als tijdens het evenement)
o (Marketing)verbinding met andere watersportaanbieders zoals IJsselmeerzeilers
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2.

Huidige situatie

Op dit moment heeft de stichting twee ligplaatsen in de oude haven (=gemeentehaven) van Huizen.
Deze plekken hebben geen (sanitaire) faciliteiten. Er worden zeillessen aangeboden op de eigen
boten (Valk en Randmeer). Daarnaast bieden we de mogelijkheid om in het voorjaar zeilles te krijgen
op een Waarschip (kajuitzeiljacht) of privé op een eigen boot.

2.1

Activiteiten van de organisatie

In principe wordt er iedere doordeweekse avond en op zaterdagochtend lesgegeven als er voldoende
belangstelling is. Het aanbod in 2019 bestaat uit:
Zeilles volwassenen 6x
Zeilles volwassenen 6x
Zeilles 14 tot 18 jaar 6x
Zeilles op eigen boot
Waarschip 6x
Waarschip 6x

start mei t/m juni
start juli t/m september
start mei t/m juni
op aanvraag
maandag start mei t/m juni
dinsdag start mei t/m juni

De (vrijwillige) schippers beschikken over uitgebreide zeilervaring. De lessen staan op hoofdpunten
vast, maar daarbinnen kunnen cursisten een voorkeur aangeven. Naast de praktijklessen wordt er
ook tweemaal een theorieles aangeboden voor iedereen die kennis wil maken met zeilen of de
theorie wil bijspijkeren.
Op het water is het uitgangspunt dat wordt gevaren met eersteklas materiaal: veiligheid staat
voorop. In 2019 wordt de Valk vervangen. De nieuwe is inmiddels besteld en wordt in april door de
burgemeester van Huizen gedoopt.

5

3.

Toekomst

Er is veel beweging in de haven(s) van Huizen. Zowel de gemeente als plaatselijke ondernemers zijn
druk bezig om de haven en de watersport aantrekkelijker te maken.

3.1

•

De gemeente Huizen is momenteel bezig om een kustvisie voor te werken. De gemeente:
“Huizen onderscheidt zich van de andere steden en dorpen in het Gooi door haar positie
direct aan het Gooimeer. De nabijheid van het Gooimeer en de kustzone met onder andere
de jachthavens en het recreatiestrand is een grote kwaliteit. In de structuurvisie ‘Huizen
Haven van ’t Gooi’ (uit november 2011) wordt richting gegeven aan de toekomstige
ontwikkeling van Huizen tot 2030. Hierin is onder andere aangegeven dat Huizen een
levendig dorp aan het water wil zijn. Daarvoor is een goed functionerende kustzone van
groot belang. De kustzone moet een openbare plek zijn voor alle Huizers en bezoekers en
voldoende recreatieve mogelijkheden bieden. Eind november 2016 heeft de gemeenteraad
besloten om de focus voorlopig te leggen op het gebied tussen de landtong en de
aanloophaven. Om die reden is besloten dat er sowieso vier projecten uitgewerkt gaan
worden: een verdiepte zwem- en duikplek in het Gooimeer, een strandpaviljoen, een
trekkerscamping en een fietsroute langs de Zomerkade en recreatiegebied Gooierhoofd.”

•

Ondernemers zoals Jachthaven t Huizerhoofd en IJsselmeerzeilers timmeren aan de weg om
de havens van Huizen een aantrekkelijke plek te maken voor recreanten en passanten.

•

Vijftien aan watersport gerelateerde verenigingen en organisaties uit Huizen organiseren in
2019 voor de tweede keer de Huizer Havendag om het plezier in watersport onder de
aandacht te brengen.

Activiteiten

Stichting Gooimeerzeilen is aangehaakt bij alle ontwikkelingen rondom watersport/-plezier in de
gemeente Huizen. Gooimeerzeilen neemt bijvoorbeeld actief deel aan de voorbereidingen rondom
de Huizer Havendag. Op de dag zelf is de stichting aanwezig om voorlichting te geven over zeilen en
neemt geïnteresseerden mee voor een rondje zeilen op het Gooimeer. In 2018 was onze
aanwezigheid succesvol. Op de dag zelf hebben we een aantal cursisten kunnen werven. Wij zijn van
zins om deelname en activiteiten te continueren in de komende jaren.
Faciliteiten voor cursisten zullen worden uitgebreid. Dit betekent concreet dat cursisten niet op de
steiger hoeven te wachten op de boot, maar dat ze (binnen) zullen worden ontvangen met een kop
koffie om vervolgens te starten met de les. Het zal ook eenvoudiger worden om even naar het toilet
te gaan. Na afloop van de les is het mogelijk om (binnen) de les te evalueren en eventueel iets te
drinken. Met IJsselmeerzeilers zijn momenteel gesprekken gaande om gebruik te maken van hun
faciliteiten zodat cursisten meer comfort rondom de zeillessen geboden kan worden.
De komende jaren zal de Gooimeerzeilen specifieker op doelgroepen inzetten via Social Media.
Tijdens het Maatschappelijk Diner, een onderdeel van Betrokken Ondernemen van de
Vrijwilligerscentrale Huizen, hebben wij een vraag uitgezet voor ondersteuning op het gebied van
(online) marketing. Tijdens het diner zijn wij gematcht aan een profit organisatie die ons hierbij zal
helpen. De samenwerking is eerste instantie voor één jaar.
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4.

Organisatie

Stichting Gooimeerzeilen wordt gerund door en met vrijwilligers. De stichting is ingeschreven bij de
KvK onder nummer S 193157. De contactgegevens zijn:
Jan van Galenstraat 34
1272 BC Huizen
T: 06 - 831 77 981
E: mail@gooimeerzeilen.nl

4.1

Bestuur

Het bestuur van Stichting Gooimeerzeilen is onbezoldigd en bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Evelien Schipper
Jan Wigle Visser
Mariken de Jong
Sjaak Schipper
Gertjan Rhebergen
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5.

Financiën

De cursisten betalen een financiële bijdrage voor het volgen van een zeilcursus. Voor bijzondere
activiteiten zoals de BBQ aan het einde van het seizoen wordt een bijdrage gevraagd om de kosten te
dekken. De hoogte van het cursusgeld is erop gericht om de lopende kosten uit de voldoen.
Daarnaast wordt er deel gebruikt om te sparen voor toekomstige vervanging van de boten en/of de
aanhangmotoren.

Lopende kosten
De lopende kosten bestaan uit:
• Administratiekosten (bankrekening)
• Bestuurskosten
• PR (website etc.)
• Lig-/stagelden voor de boten
• Verzekering van de boten en bestuursaansprakelijkheid
• Enkele lidmaatschappen (bijvoorbeeld van de lokale watersportvereniging)
• Onderhoud, reparaties en vervangingen (boten, incl. de aanhangmotor)
• Activiteiten voor de schippers
• Materialen (bijvoorbeeld lesmateriaal en reddingsvesten)
• Huur extra materiaal

Beheer en besteding van het vermogen
Ultimo 2018 heeft de Stichting ca €18.500 aan liquide middelen. De bestemming van dit bedrag is als
volgt opgebouwd:
• €8.000 is bestemd voor de aanschaf van een nieuwe valk (boot) die in 2018 is gedaan. €8.500
is aanbetaald, de overige €8.000 zal bij aflevering worden voldaan.
• Een deel is bedoeld als werkkapitaal. Een aantal jaarlijkse kosten komen voor de jaarlijkse
baten uit. (ca. €1.000)
• Een deel, ca €5.500, is bestemd voor de vervanging van de randmeer (2e boot) over enkele
jaren. Deze vervanging zal plaatsvinden als er voldoende middelen zijn. Mochten de
inkomsten achterblijven, dan kan de vervanging uitgesteld worden en wordt, indien nodig,
extra onderhoud aan de randmeer gedaan om deze in goede conditie te houden.
• Het restbedrag (ca €4.000) is bestemd om eventuele tegenvallers op te vangen:
o Onvoorziene schadeposten
o Tegenvallende cursisten aantallen
o Verlies / diefstal
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