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Dit jaar bestaat 'Varen doe je Samen!' 10 jaar. Een sterk samenwerkingsverband als
gevolg met een reikwijdte waar we inmiddels trots op mogen zijn. 10 jaar hard werken
heeft resultaat geleverd, maar er is nog veel werk te verzetten.
Om dit feit luister bij te zetten is in de SG besloten aanspraak te kunnen maken op €
20.000 uit het 'Varen doe je Samen!' Fonds, met goede onderbouwing.

Voorstel

In de PG en SG is meermalen besproken en gevraagd naar speciale actie/activiteit voor
het 10 jarig bestaan VDJS. Er zijn drie acties gepland:
1.

“Jubileumproduct”

Eerder is besloten om een passend “jubileumproduct” te maken: het samenstellen van
een “algemene” brochure voor de “ad hoc” vaarder, aantrekkelijk gemaakt mbv
infographics die breed inzetbaar zijn voor 'Varen doe je Samen!' en partners.
2.

Jubileumpresentatie VDJS tijdens HISWA te water

Het daadwerkelijke moment van ondertekening van het eerste 'Varen doe je Samen!'convenant heeft 10 jaar geleden plaatsgevonden op de Hiswa te Water(IJmuiden). Tijdens
de HISWA te water (29 aug t/m 3 sept) zullen we extra aandacht genereren voor VDJS
door ook het project met haar partners uitgebreid te laten zien op de beurs. Hiervoor is
reeds in de PG afgesproken per partner 5 dia’s aan te leveren. Mogelijk inzet
(bedrijfs)vaartuig/partner voor praktijk(er)varen.
3.

Feestelijke netwerkborrel/bijeenkomst 10 jaar VDJS

Zonder de partners, ambassadeurs en vrijwilligers kan het project niet bestaan. Om de
medewerkers en direct betrokkenen te waarderen, motiveren en stimuleren willen we dit
jaar op een ontspannende manier stil staan bij de resultaten en toekomst van VDJS.
In Q4 van dit jaar organiseren we een feest- en netwerkborrel waarbij SG-leden, PGleden, werkgroep leden en oudgedienden of belangrijke relaties/ initiatoren worden
uitgenodigd in informele sfeer.
• Voorlopige planning: Oktober 2017.
• Tijdens de borrel een korte terugblik en vooruitblijk op 10 jaar VDJS;
• Locatie centraal in Nederland (Utrecht CS/ BCN/ Westraven);
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Voorbereiding /
Afstemming

Voorbereiding: voorbereidingen reeds gestart
Afstemming: PG, individuele VDJS partners,
Realisatie: Actie 1: lancering HtW , Actie 2: 29 aug t/m 3 sept , Actie 3: okt 2017
Actiehouder: Rowena van der Maat

Beslis- en
Bespreekpunten

De stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met invulling 10 jaar VDJS en begroting
waarbij € 20.000 van het VDJS fonds wordt ingezet.

Toelichting
Probleem / Analyse

Consequenties

Financieel (k€)

Zie bijlage Begroting 10 jaar VDJS

Capaciteit (fte)
Processen
Juridisch
Communicatie
Planning

Zie hierboven

Vervolgtraject

Bijlage Begroting 10 jaar VDJS
VDJS
fonds
Totaal
1. Jubileumproduct/brochure
Kosten brochure/boordboek
Kosten infographics site, E-book en factsheets
2. Jubileumpresentatie Hiswa te water
Aanvullend budget voor grotere stand beurs en zichtbaarheid partners
Aanvullend budget voor (jubileum)gadget beurs
3. Feestelijke netwerkborrel
Bijeenkomst voor alle vrijwilligers, ambassadeurs, partners
"Lustrum gadget" voor vrijwilligers, ambassadeurs e.d.
Locatiekosten/catering, verzorgd door RWS
Aanvullende inzet en onvoorzien

Aanvullend

€ 20.000 € 1500/2000
€ 5000
€ 5000
€ 3000
€ 3000
€ 1500
€ 1000
€ 1500/2000
€ 1500
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