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Voorwoord
Beste lezer,

1 Voorwoord

De redactie zit met een dubbel gevoel. Enerzijds het gevoel dat het nieuwe zeiljaar in de
startblokken zit en dat alles klaargestoomd wordt om er weer een topjaar van te maken. En
anderzijds het gevoel dat er nooit een ‘winterstop’ is geweest. De motoren van Zachte Kracht zijn
op volle toeren blijven draaien.

2 Raad van Bestuur

Het voorjaar is het voorteken voor Zachte Kracht om vooruit te kijken en er volop voor te gaan.
Een zin met 5 “voor”. Dat “voor”-spelt veel goeds.

3 Sailing Challenge 4MS
4 Opendeurdag zaterdag
20 mei 2017
5 Zachte Kracht 15 jaar :
historiek
6 Profiel – Contact

Verder zal je een korte samenvatting vinden van de algemene vergadering. Ook tekenen wij voor
jullie de grote lijnen voor 2017 en willen waardig afscheid nemen van enkele bestuursleden.
Inderdaad, al blijven ze zich inzetten voor Zachte Kracht als actief lid, hebben ze beslist om zich
niet verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als bestuurder.
Zowel Jef Sohier als Stef Suy hebben plannen die qua tijdsbesteding niet te combineren vallen
met een functie in de Raad van Bestuur. Daar deze beide heren professionals zijn, en hun functie
altijd plichtbewust willen uitoefenen, hebben zij gekozen om hun plaatsen af te staan.
Namens de hele raad, wensen wij Jef en Stef te bedanken voor hun werk, enthousiasme,
professionalisme , motivatie, … en zo kunnen wij nog lang doorgaan. Twee ware pijlers voor de
organisatie. Een opvoeder en een ex-bedrijfsleider. De puntjes werden op de i gezet en
persoonlijk heeft jullie redacteur-en-chef er heel veel uit geleerd. Jef, Stef, ook al zijn jullie nog
actief lid, we gaan je missen tijdens de “raden” en bij het dagelijks werk.
Nogmaals, thanks for all, het ga jullie goed en we zien ons heel binnenkort weer aan boord of voor
een glas.
“In 2017 blaast Zachte Kracht 15 kaarsen uit…” was de laatste zin van het vorig voorwoord. Now,
it’s time. Wij zijn in 2017 en Zachte Kracht viert z’n 15-jarig bestaan.
We zullen uitgebreid feesten op verschillende manieren:
-

Op zaterdag 20 mei. Daar nodigen we jullie uit op de vierde editie van de opendeurdag van
Zachte Kracht.

-

Ook zullen we in de edities van de nieuwsbrieven wat historiek en anekdotes van 15 jaar
Zachte Kracht boven halen.

-

Tenslotte, Zachte Kracht bestaat voor en door jongeren. We nodigen 15 instellingen uit om
onze 15de verjaardag op zee te vieren.

Ook dit jaar leggen we de lat hoog en wachten ons talrijke uitdagingen . Maar daarvoor gaan we,
that’s the spirit.
Veel leesplezier.
Nicolas
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Raad van Bestuur

Het Montignac-dieet is een methode die in de jaren 90 populair werd om af te vallen zonder dat het
nodig zou zijn om minder calorieën binnen te krijgen. Zo ook heeft De Raad van Bestuur een klein dieet
gevolgd, zonder dat het nodig was …
Gelukkig kunnen we ook rekenen op Luc Masschelein voor secretariaatsondersteuning. Welkom en
thanks Luc.
Tijdens de algemene vergadering van 29 januari 2017 hebben de leden hun vertrouwen geschonken
aan de volgende bestuursleden die hun mandaat voor tenminste 1 jaar verlengen :
* Voorzitter en penningmeester : Winnie Berteloot
* Ondervoorzitter en secretaris : Nicolas van Kesteren
* Bestuurder (zeilteam & materiaal) : Johny Denys
* Bestuurder (sponsoring) : Leo Cappoen
Secretariaatsondersteuning : Luc Masschelein
Tevens vond op de algemene vergadering ook de uitreiking plaats van de Snelle Klapschroef. De Snelle
Klapschroef is een prestigieuze prijs die je éénmaal in je ZachteKracht leven kunt verdienen.
Dit jaar heeft de stemming een merkwaardig resultaat opgeleverd. De Snelle Klapschroef werd niet
zozeer toegewezen aan één persoon, maar eerder aan één werk. De juryleden hebben na beraad de
Snelle Klapschroef toegekend aan…. de gebroeders DE BLICK.
Dit omwille van hun talent en inzet voor de opendeurdag. Al het lekkers is door hun brains en handen
gepasseerd. Zij zorgen voor dat extraatje meer dat de groei en het succes van de opendeurdag
onderbouwt.
Heren De Blick, van harte dank, procifiat en … de plicht roept want binnen enkele maanden is het
weer zover.
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Sailingchallenge4MS
Ahoy!
De wind guurt door de verstaging van mast. De golven worden met het uur groter. Ik ga mijn laatste
nacht in. Ik besef het nauwelijks. Een doelstelling die de afgelopen 25 maanden mijn leven heeft
bepaald komt plots tot een einde. Vijftienduizend kilometer verder, 90 dagen later.
Het is concentratie tot de laatste mijl. De schrik om nu, die laatste 12 uur schade aan de boot te krijgen
blijft maar door mijn hoofd spoken. Ik laat mijn hand rustig over haar dek glijden en zeg: “we brengen
elkaar veilig thuis, it ain’t over, till it’s over .”
Er staat ons immers nog een laatste, niet te onderschatten, mijlpaal te wachten: het passeren van Kaap
De Goede Hoop. Een kaap met een reputatie. In deze periode staat er in Kaapstad bijna dagelijks een
sterke zuidoosten wind, The Cape Doctor genoemd. Deze kan makkelijk oplopen tot 40 knopen
(windkracht 8) in Table Bay. Dit maakt het niet mogelijk om aan te monsteren vanuit het westen, maar
verplicht zeilers tot een meer zuidelijke approach.
Ondertussen is het 3 uur ‘s ochtends, de zeediepte neemt snel af. Dat betekent ook dat ik extra alert
moet zijn voor vissersboten. Ze hebben amper licht aan boord en zijn door de hoge golven amper
zichtbaar. Ik besluit mijn ‘licht sticks’ aan dek te brengen. Deze fluo sticks breek je en geven een uur
lang helder licht. Zo maak ik mezelf extra zichtbaar voor de vissers. Maar ook meer en meer
containerschepen zijn aanwezig. De laatste loodjes. Uit veiligheid zit slaap er deze nacht niet meer in.
05h00: nog 20 zeemijl te gaan! De finish is nu letterlijk in zicht wanneer de Tafelberg steeds meer en
meer zichtbaar wordt, met de opkomende zon. Ik passeer Hout Bay, het vissersdorpje waar ik drie jaar
gewoond heb. Ik krijg ‘goosebumps’ (kippenvel)!
06h00: de wind blijft toenemen, 30 knopen met vlagen van 35 knopen. Onder een prachtige blauwe
hemel. The Mother City verwelkomt me zoals ik haar altijd gekend heb. Ik bestudeer nog even de
navigatiekaarten. Verzeker mezelf in diep genoeg water te zitten en neem vervolgens het roer in
handen. Plots schrik ik op. Ik zie iets in het water. Dan een enorme opluchting: tientallen dolfijnen
verwelkomen me en zwemmen langs en onder mijn bootje.
07h00: ik krijg een oproep op de VHF radio. De Sea Rescue Cape Town is zojuist uitgevaren met mijn
papa, Hannah, Eva en schoonouders aan boord. Ik bevestig mijn positie en enkele minuten later zie ik
hen in de verte naderen. Ik heb de emoties niet langer onder controle, een traan valt in zee.
07h15: na 90 dagen, een eerste glimp van mijn familie hun gezichten. Vanop afstand wisselen we
elkaars lach uit. Het zegt meer dan duizend woorden. De opluchting, het geluk, de emoties zijn bij ons
beiden even groot. We beseffen het: WE DID IT!
08h00: de Sea Rescue sleept ons de V&A Waterfront binnen (ik heb geen motor aan boord). Aan het
Belgische Restaurant DEN ANKER staat iedereen mij op te wachten en zie ik Lies (de eigenares) al met
een frisse Den Anker pint klaar staan! Gezondheid op een fantastische ervaring, een ongelofelijk
avontuur en op een meer dan succesvolle navigatie voor het MS onderzoek. Multiple Sclerose staat nu
letterlijk op de kaart!
Bedankt aan alle challengers om een bijdrage te leveren aan het MS onderzoek. Niet alleen vaarde ik
op 3 januari ’17 Kaapstad binnen. Ook zijn we er in geslaagd om meer dan 50.000 euro voor het MS
onderzoek bij elkaar te brengen.
Ik schrijf dit terwijl ik op de Tafelberg zit. Starend naar de oceaan, denk ik na over wat de toekomst
brengen zal…
Bedankt en tot binnenkort,
Ruben
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Sailingchallenge4MS (vervolg)
SailingChallenge4ms haalt 60.000 euro op voor MS met solozeiltocht naar Kaapstad.
De Genkenaar Ruben Donné heeft met zijn zeiltocht van 3 maanden naar Kaapstad 58.123 euro
opgehaald, dat gaat integraal naar MS-onderzoek. De stad Genk doet er nog een schepje bovenop en
rondt het bedrag af naar 60.000 euro. De bedragen werden gisteravond bekend gemaakt tijdens het
slotevent van SailingChallenge4MS, het project van Donné.
Maandag 3 oktober 2016 vertrok Donné in Nieuwpoort voor een solozeiltocht met bestemming
Kaapstad, dit aan boord van een amper 6.5m bootje. Geen enkele Belg had hem dat ooit voorgedaan.
Per mijl zamelde de Genkenaar geld in: mensen konden voor tien euro één zeemijl 'kopen' en zo
Donnés zeiltocht, maar vooral MS-onderzoek steunen. Dinsdag 3 januari dit jaar bereikte Donné de
kust van Kaapstad. In totaal heeft hij zo 7.100 zeemijlen afgelegd, waarvan bijna 6.000 mijlen
'verkocht' geraakten. "De 58.123 euro, waar het stadsbestuur 60.000 euro van heeft gemaakt, gaat
integraal naar de UHasselt", aldus Donné gisteren. "Die doen onderzoek naar een MS-type waar nog
weinig over bekend is."
"De bijdrage van Ruben is een enorme steun voor het onderzoek dat wij voeren", aldus de UHasselt.
"We kunnen hem daar niet genoeg voor bedanken." De vader van Ruben Donné is zelf een MS-patiënt
en een van Donnés belangrijkste redenen om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte. "Ik
ben een apetrotse vader", aldus Rudi Donné. "Vooral jonge mensen worden gediagnosticeerd met de
ziekte, Ruben heeft vooral ook die groep kunnen bereiken. Ik heb maar twee woorden voor hem:
respect en dankbaarheid."
In België kampen 10.000 mensen met MS, wereldwijd zijn dat er 2,3 miljoen. "Die hoge getallen maken
de reis van mijn zoon des te belangrijker", besluit vader Rudy Donné.
Ruben dankte in zijn speech ook Zachte Kracht. “Samen met Zachte Kracht hebben wij kansen gegeven
aan MS-patiënten om van het zeilplezier te kunnen genieten. Mijn project is nog niet gedaan want ook
dit jaar, biedt Zachte Kracht de mogelijkheid om MS-patiënten weer aan boord te nemen, waarvoor
dank.”

Opendeurdag Zaterdag 20 mei
2002 – 2017 : 15 jaar ZachteKracht is een feit.
Het bestuur nodigt jullie uit op de opendeurdag, zaterdag 20 mei, KYCN - Nieuwpoort… en Enjoy!
Enjoy van een familiaal zeiltripje op zee met ervaren schippers
Enjoy van een lekkere maaltijd rond Scandinavische gerechten
Enjoy van de gezellige afterdinner sfeer met muzikale entertainers
15 jaar lang biedt Zachte Kracht de kans aan jongeren om mee op zee te gaan.
Al 15 jaar lang maken instellingen, meestal uit de Bijzondere Jeugdzorg, daar met heel veel
dankbaarheid gebruik van.
Enjoy een dagje Nieuwpoort. Maak kennis met Zachte Kracht.
Zij die het concept kennen, weten waarom ze zich snel zullen inschrijven voor de vierde editie…
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Zachte Kracht 15 jaar : historiek
Reeds verschillende malen aangekondigd en herhaald… 2017 is een bijzonder jaar.
Een jubileum is een herdenking van een gebeurtenis (zoals de huwelijksverjaardag van een huwelijk),
die een bepaald aantal jaren geleden plaats vond; in ons geval 15 jaren. Een Kristallen Jubileum.
Een jubileumjaar waarbij we in de archieven zullen duiken van Zachte Kracht. De redactie zal in 2017,
in elke Nieuwsbrief wat historiek, anekdotes van de voorbije 15 jaar bovenhalen
In de eerste reeks, geven we een overzicht van onze voorzitters van de voorbije jaren. We willen ook
heel graag van de gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers te danken die zich hebben ingezet
tijdens de afgelopen 15 jaar.
Zonder al deze mensen zou de organisatie niet staan waar ze nu staat.
De talloze vrijwilligers zijn en blijven de “zachte kracht” van onze organisatie.
Een familieportret van de opeenvolgende voorzitters doorheen de historiek van Zachte Kracht :

Frank
NAAM

Roger

Jan

Winnie

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FUNCTIE

Frank Van der Mijnsbrugge voorzitter
Roger Linthout

ondervoorzitter, later voorzitter

Jan Vrancken

ondervoorzitter, later voorzitter

Winnie Berteloot

penningmeester, later voorzitterpenningmeester
A.V.

voorzitter

Belgisch Staatsblad

A.V. : Algemene Vergadering

18/07/2002

B.A.V. : Bijzondere Algemene Vergadering

B.A.V. 29/03/2007
24/11/2005

A.V.
18/03/2012

B.A.V. 29/02/2008

B.A.V.
27/04/2014

A.V.
29/01/2017

Ook doen we een beroep op jullie, leden – vrienden – zeilers – sympathisanten…
Als je anekdotes wil neerschrijven die je in de loop van de 15 jaar Zachte Kracht zijn bijgebleven, aarzel
dan niet om te mailen naar de redactie : nicolas.vankesteren@conway.be.
Van bange momenten tot overwinningen. Van nachtelijke discussies tot oplossingen. Van verhalen
over jongeren tot Jodie Faster overschipperen… Het zijn kleine anekdotes die een geheel vormen.
Een geheel van vrijwilligers met een hart en een passie. Al die verhalen vormen de leidraad van wie
we zijn, waar we staan… en vooral … voor wie we het doen… want die jongeren staan centraal.
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Algemene Vergadering
Voor wie niet aanwezig kon zijn op de algemene vergadering, hieronder informatie over de
activiteiten van 2016 en het financieel plaatje van onze organisatie.

Financieel
2015

2016

2017

kosten

€ 19.378,00

€ 18.758,00

€ 10.365,00

inkomsten

€ 29.955,00

€ 27.112,00

€ 15.500,00

balans

€ 10.577,00

€ 8.354,00

€ 5.135,00

De kosten verminderen door het slim beheer van de activa. Minder boten, minder liggeld, minder
verzekeringskosten. Ook hebben we de huur van de garage opgezegd. Nu mogen wij ons materiaal
stockeren in lokalen van de KYCN, waarvoor onze welgemeende dank.
De inkomsten verminderen ook fors. De voorbije jaren was er een financiële injectie door de
verkopen van de 7,5. Ook dit jaar zullen we actief op zoek moeten gaan naar sponsors.
Sponsoringinkomsten bedragen maar liefst 60% van de inkomsten voor de werking van Zachte
Kracht. Later dit jaar, is ‘sponsoring’ één van de onderwerpen.

Profiel en contact
De bezielers van vzw Zachte Kracht bundelen hun
passie voor de zeilsport met een sociale missie.
Bijzondere jongeren tussen 12 en 21 jaar nieuwe
perspectieven en ervaringen aanreiken. Het betreft
hier specifiek jongeren die het slachtoffer geworden
zijn van een problematische opvoedingssituatie en in
een voorziening verblijven of verbonden zijn aan een
hulpverleningsinstantie.

E-mail

secretariaat@zachtekracht.be
sponsoring@zachtekracht.be
Website

www.zachtekracht.be
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