
Beste lezer,

Wij zijn op koers : juni, en de tweede nieuwsbrief
Wij zijn op koers: de opendeurdag was een geweldig succes (zie verder)
Wij zijn op koers: juni en Zachte Kracht vzw telt reeds 32 leden
Wij zijn op koers: onze zeilen-met-jongeren kalender begint goed gevuld te geraken

De voetbalgekte houdt ons in bedwang. Hopen dat onze duivels het ver zullen schoppen zodat we
België eindelijk op een positieve manier in kaart kunnen brengen.

Weg met al die stakingen, al dan niet georkestreerd.
Weg met het gevoel van onveiligheid door terrorismedaden.
Weg met sociale onrust waarbij sommigen niet kunnen – willen begrijpen dat onterecht
verworven rechten soms ook ter discussie komen.

Maar ik zal niet te veel afdwalen in een politieke spiraal van pro en contra’s waar er alleen maar
verliezers uit voortvloeien. Keep it positive en volg je eigen waarden.

Uw uitgever voelt zich bijna een rode duivel met een duivelse challenge. De kaap van 100 lezers
overschrijden… (uitvoerig verslag in vorige Nieuwsbrief, jaargang 9,nr 1) . But together, yes we
can. Een gekke uitdaging van “100” hebben we al aangegaan. Dat ging over de opendeurdag. En
deze werd met zo’n 32% overtroffen.

De motor van ZachteKracht draait op volle toeren. Instellingen uit de Bijzondere Jeugdzorg
bezoeken met regelmaat de steigers van de KYCN. Sommige gasten van de ‘watersportdag’
hebben zich ingeschreven voor de opendeurdag. Het zeilen zit in de lift en ZachteKracht doet het
uitstekend.

Laat me dan ook toe om mijn dank te betuigen aan al de mensen die zich inzetten voor het goed
functioneren van onze organisatie. Al die mensen die ons van ver of dichtbij steunen. Op de
achtergrond of heel actief. Elkeen heeft een eigen bijdrage tot de goede werking van Zachte
Kracht vzw.

Dus, leden, bestuurders, schippers, sponsors, vrijwilligers, vrienden, … van harte dank.

Veel leesplezier.
Nicolas

PS: Happiness is not determined by what’s happening around you, but rather what’s happening
inside you.
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Zachte Kracht vzw draagt graag haar steentje bij aan het KYCN clubleven.  
Zo hebben op 8 mei, 4 x 6 genodigden van de Watersportdag kunnen genieten van een zonovergoten
zeiltocht op JODie Faster en Sea Lion. Ideale omstandigheden om ‘leken’ te laten proeven van het puur
zeilplezier. Aangename zomerse temperaturen, een warme doch stevige landbries en dus een rustige
zee.
Op het einde van de dag, zagen we 24 dolenthousiaste en blije gezichten. De Watersportdag: mensen
laten kennismaken met het zeilen op zee.
Quid erat demonstrandum : drie van hen zijn teruggekomen en hebben zich ingeschreven voor de
opendeurdag van ZachteKracht.
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Watersportdag  8 mei 2016

Verslag zeildagen

JODie Faster
voorjaar 2016
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Website Zachte Kracht : www.zachtekracht.be
Eén van de doelstellingen in 2016 was een nieuwe website te ontwerpen. Een website die leeft en
waar je de laatste nieuwtjes en sfeerbeelden aantreft.

Doelstelling behaald en dit met de grootste onderscheiding. En het begint al bij het “googlen”. De site
van Zachte Kracht komt als eerste op de lijst van de zoekmachine.

Bij het aanklikken van de site, verschijnt een mooie en overzichtelijke webpagina.

De kracht van een website valt overigens niet te onderschatten.

Professioneel en geloofwaardig
Een eigen website betekent geloofwaardigheid en professionaliteit. Mensen zoeken tegenwoordig
alles op via het internet. Ook een e-mailadres om snel informatie op te vragen, of een ‘form’ om een
zeildag te boeken, is handig voor de instelling, lees klant.

24/24 beschikbaar
Een website zorgt ervoor dat je 24 uur per dag beschikbaar blijft. Je klanten / leden kunnen hier altijd
terecht voor nuttige informatie over de vereniging. Een website verlicht de taak van het bestuur.

Instellingen vinden de weg naar ZachteKracht
We zoeken alles op via het internet. Instellingen willen een dienst zo snel mogelijk vinden. Het zou
jammer zijn als de potentiële ‘klant’ niet bij Zachte Kracht terechtkomt omdat we geen website
hebben of deze niet up-to-date is.

Goedkoper, sneller en efficiënter
Internetmarketing is goedkoper dan drukwerk of dure advertenties in kranten of tijdschriften.
Bovendien is het sneller en efficiënter.

Ken je bezoekers
Met behulp van analysetools weet je wie jouw bezoekers zijn, welke pagina’s ze bekeken hebben, hoe
lang ze bleven en uit welke regio ze komen. Zo kan je gemakkelijk de impact meten met betrekking tot
je doelgroep.



De schipper van vandaag is steeds veeleisender, wil een boot die beter afgewerkt is en aangenamer
om mee te varen. Voor Zachte Kracht is dat niet anders, met één kanttekening : een boot die vooral
ook veilig is.
Alle klemmen, vallen, tuigage, … die versleten zijn of niet behoorlijk werken, worden vervangen.
Uiteraard in een vooraf bepaald stappenplan (helaas is ‘geld’ ook een factor), en volgens de urgentie
van de uit te voeren werken. Veiligheid is natuurlijk een prioriteit.

Wij rekenen er dan ook op dat alle opvarenden, co-schippers, schippers, trainees, … een nauwlettend
oog houden op het materiaal. Indien je een opmerking hebt over het functioneren van JODie Faster,
aarzel niet om dit mee te delen aan materiaalmeester Johny.
Anderzijds, doen we tevens beroep op je verantwoordelijkheidszin. Onze JODie Faster zal in de loop
van de komende maanden en jaren nog beter uitgerust worden. We rekenen erop dat je correct en
met het nodige respect met boot & materiaal zal omgaan.

Het materieel dat ter beschikking wordt gesteld is en blijft ook eigendom van Zachte Kracht. Elk jaar
missen wij zeilbroeken en zeilvesten. Zij die per onoplettendheid een jas of broek hebben
meegenomen, kunnen die altijd terug bezorgen aan Johny.
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Uit de materiaalzone

Vergroot je reikwijdte
Door gebruik te maken van een website kunnen ook mensen die niet in Nieuwpoort vertoeven, de
vereniging ontdekken. Een goede website overtuigt.

Flexibel
In tegenstelling tot advertenties is het op een website vrij gemakkelijk om snel extra informatie toe te
voegen en aan te passen. Zo krijgen bezoekers en Instellingen tijdig de juiste informatie.

Evolutie aantal bezoekers op de website

Gemiddeld hebben we 15 à 20 bezoekers per dag. Een bezoeker bekijkt gemiddeld 4 à 5 pagina’s.
Onder invloed van ‘evenementen’ zoals een mailing, nieuwsbrief of opendeurdag, piekt het aantal
bezoekers tot 30 à 40 per dag.
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Opendeurdag 2016 :  Let’s have a great Day

Save the date : Saturday, May 28th - Third Edition ! (KYCN - Kromme Hoek – Nieuwpoort)

Blijkbaar is die kreet goed toegekomen. Jullie waren in grote getale aanwezig op de derde editie
van de opendeurdag van Zachte Kracht. Cijfers liegen er niet om. Met 81 op zee, en 132 maaltijden
werden geserveerd door onze beroeps-koks.

De weliswaar utopische doelstelling van ‘100’ inschrijvingen werd met rasse schreden benaderd,
en overschreden. We hadden een luxe-probleem. Le club de jeunes telt 78 zitplaatsen om te eten.
In een minimum van tijd vergrootte de organisatoren de beschikbare oppervlakte door één party
tent te installeren achter de keuken. We plaatsten één tent aan bakboordzijde van de toog. Goed
voor een voetballounge. En het onthaal werd niet binnen maar buiten getimmerd. Onder een
derde tent. Door het succes, een ongekend succes, zijn de middelen dan ook proportioneel
gegroeid. Onze eigen wagens waren ‘du coup’ te klein geworden. Een camion moest ingezet
worden voor het vervoer van het materiaal. Extra frigo’s moesten gehaald worden om je
voorgerecht op voorhand klaar te maken en zo lange wachttijden te vermijden. Ook extra glazen
moesten bijbesteld worden… Alles werd plots groter en professioneler.

Challenge behaald en een dikke pluim voor éénieder die zich daarvoor heeft ingezet. Samen
hebben we het waargemaakt. Samen werken we aan een gevestigde vaste waarde in het leven van
de club. De opendeurdag van Zachte Kracht is niet zomaar een opendeurdag, maar is een plaats
waar mensen het samen goed hebben en waarbij ze een leuke aangename tijd beleven.

De 132 genodigden zullen onze ambassadeurs zijn. Zij kennen de organisatie. Weten waarvoor wij
instaan, en vooral, waarom wij dat doen. Zij zullen niet nalaten om verder te spreken over Zachte
Kracht… en dat is ook één van de bedoelingen van zo’n event.
Niet enkel om de leden bijeen te roepen, maar vooral om ZachteKracht kenbaar te maken.

Waarom slaat de formule zo aan ?
1) De prijzen zijn meer dan democratisch. Een heerlijke maaltijd gecombineerd met een

zeilinitiatie. Schenk daarboven nog een aperitiefje, … en een tombola-lotje
2) De missie van Zachte Kracht is nobel. Kennissen, familie, vrienden, sympathisanten, willen

daar graag hun steentje aan bijdragen
3) Het eten is meer dan lekker, verrukkelijk, uitmuntend, exquise... Zachte Kracht straalt kwaliteit

uit.
4) De sfeer is uitstekend. Prachtige ligging, mooie zaal, live music uitgebracht door grote talenten

Dank aan alle aanwezigen en de afwezigen kunnen volgend jaar ook van de partij zijn.
Genodigden en ‘anciens’ maken blijkbaar zoveel positieve reclame, dat het aantal deelnemers elk
jaar toeneemt.

Wij denken al aan volgend jaar… ergens in mei. 15 jaar Zachte Kracht …
Dat zal gevierd worden…

Een “Deblick” achter
de schermen
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Sailingchallenge 4MS

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.

De uitdaging
WAT? 
Ik, Ruben Donné, doe een poging om als eerste Belg ooit solo de Noord en Zuid Atlantische Oceaan 
over te zeilen in een zeiljacht van amper 6,5 meter lang. Dit is een uitdaging tegen ’s werelds 
grootste hindernis. Het wordt een confrontatie tussen mezelf en Moeder Natuur.
1 Oktober 2016 gooi ik de trossen los in thuishaven Nieuwpoort (België) en zet ik koers naar 
Kaapstad (Zuid-Afrika) met een pitstop in Salvador de Bahia (Brazilië).
Ik daag je uit mee aan boord te stappen van SailingChallenge4MS, Challenge accepted?

WAAROM?
Gezond zijn… We vinden het vanzelfsprekend. Maar, dat is het niet. Elke dag zie ik wat het betekent 
om te leven met de ziekte Multiple Sclerose (MS). MS is een verlammingsziekte die ontstaat door 
een aandoening in het centrale zenuwstelsel. De oorzaak echter is vooralsnog onbekend wat kans 
op genezing in de weg staat.
Mijn papa lijdt aan MS. Help mij met het vinden van een geneesmiddel voor mensen met MS!
7818 zeemijl - 60 dagen alleen aan boord – man vs. nature - Challenge accepted?

secretariaat@zachtekracht.be

sponsoring@zachtekracht.be

www.zachtekracht.be

E-mail

Website

DE ROUTE
Vanuit Nieuwpoort (België), een zuidzuidwestelijke (ZZW) koers naar de Canarische eilanden. 
Alvorens deze eilandengroep te bereiken dient eerst de beruchte Golf van Biskaje over te steken, een 
eerste hindernis. De tweede hindernis is het vinden van de passaatwinden. Eens de passaat in de 
zeilen worden de Kaapverdische eilanden aan bakboord gelaten  en start de oversteek naar Brazilië. 
Door de winden en stromingen is het onmogelijk om rechtstreek koers te zetten naar Kaapstad en zal 
dus via het Zuid-Amerikaanse continent worden gevaard. De derde hindernis is het kruisen van de 
onvoorspelbare intertropische convergentiezone (ITCZ) of de doldrums.

De pitstop in Salvador de Bahia (Brazilië) 
wordt benut om verse voeding en water 
in te slaan om zo de zeiltocht verder te 
zetten. Eens de zeilen terug gehesen zijn, 
wordt de zuidelijke Braziliaanse wind en 
stroom gevolgd. Ten slotte, links afslaan en 
in oostelijke richting varen, via het eiland 
Tristan da Cunha naar Kaapstad.

Word lid van de SailingChallenge4MS community:
Surf op http://www.sailingchallenge4ms.com/ en
ga de challenge aan…


