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In memoriam : Jan Vrancken 1960 - 2017
Jan Vrancken 1960 – 2017
Zee, zeilen, jongeren, Bijzondere Jeugdzorg, ZachteKracht…
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Bij het ter perse gaan van onze vorige nieuwsbrief (editie juni) werden we getroffen door het
heengaan van Jan.
Jan was bestuurder, maar vooral bezieler van ZachteKracht in de periode 2007 -2014. Jan leverde een
indrukwekkende bijdrage aan de werking van ZachteKracht dit in vele domeinen. Als voorzitter,
verantwoordelijke van het zeilteam, op het secretariaat, in het public relations domein, zeiler… Ook
zijn inzet om wat discipline en orde te brengen in een genootschap van ‘vrijwilligers’ was aanzienlijk.
Jan maakte duidelijk dat ‘niemand verplicht is zich in te zetten voor ZachteKracht’. Maar ‘als je een
engagement aanneemt, wordt er verwacht dat je die taak ook uitvoert’.
Jan was echter geduldig en, zolang als mogelijk, diplomatisch in de omgang met mensen van goede
wil. Als voorzitter compenseerde hij meer dan eens voor een medebestuurder die wat minder inzet
en planmatigheid toonde …
Jan was een ervaren zeiler, wedstrijdzeiler en lesgever. Ooit lid van het militaire zeilteam op boot
Ares. Het was een aangename belevenis samen met Jan op zee te gaan. Jan had niet de behoefte zijn
kennis en kunde te etaleren. Hij liet je doen, zonder opmerkingen, zolang je goed en veilig bezig was.
Met af en toe een tip of suggestie. Jan wist dat er soms meerdere manieren zijn om iets goed te
doen. En hij liet dus, zoveel als mogelijk, iemand doen zonder hem/haar de les te spellen. Je kon van
Jan veel leren maar hij was niet belerend.
Bij gelegenheden waar Jan ‘in groot ornaat’ (lees militair uniform) kon tevoorschijn komen, verkoos
hij een eenvoudige pull.
Op vele leden, begeleiders en deelnemende
jongeren liet Jan een diepe indruk na.
‘Het is goed om te weten dat er jongeren zijn,
die toen mee waren, die nog steeds heel warm
spreken over Jan. Dat zijn kracht, inzet en energie
nog lang mag blijven nazinderen binnen jullie
fantastische werking’ (een begeleider)
‘De eerste zeildag bij Zachte Kracht was met Jan,
en zo’n dag vergeet ge zo snel niet !’ (een schipper).
‘Jan is een bijzonder man, voor wie ik bijzondere
achting heb’ (een schipper).
Via Johan (duiker op Basis Koksijde) en Patrick (schipper bij ZachteKracht) ontvingen we een link.
Zie covermail.
Bij het afscheid van Jan maakte Bart Rosselle, fotograaf van de Luchtmacht, een mooie compilatie van
foto’s. Deze werden genomen tijdens een zeilsportkamp 2007 georganiseerd door basis Koksijde. Jan
in zijn geliefkoosd milieu : zee, zeilen, jongeren …
De talrijke zeilmomenten met Jan en ZachteKracht jongeren op de Noordzee, blijven in onze
herinnering. Zijn onbaatzuchtige inzet voor velen, inspireert ons verder.
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Voorwoord
Vroeg in de morgen. De stad ontwaakt uit een diepe slaap. De zon probeert zich een weg te banen
tussen de wolkenmassa. Een oranje-roze licht is het resultaat. De eerste auto’s vertrekken richting
werk. De frisse lucht, aangevuld met de ochtenddauw van de maand september belooft alvast een
mooie dag.
Eén van die vroege vogels die het ontwaken van donderdag 7 september life meemaakt, is jullie
‘rédacteur en chef’. Hij is vanmorgen vroeg vertrokken om aan de nieuwsbrief te beginnen.
Onderweg, achter het stuur zat hij na te denken over het voorwoord …
September is altijd een moeilijke maand. De dagen beginnen plots fors in te korten. De Belgische kust
loopt leeg. De activiteiten van de kinderen - muziekschool, sporten, scouts - nemen een nieuwe start.
Iedereen kruipt weer in de dagelijkse routine. Ook bij de instellingen. Het aantal zeildagen tussen
augustus en september verschilt zoals de nacht van de dag. Enkel op onze wegen blijft het verkeer
recht evenredig met de zwoele zomermaanden.
We kunnen bijna stellen, nu dat de bladeren van de bomen beginnen te vallen… van zodra de bomen
terug groen worden, begint het zeilseizoen weer.
Maar bij Zachte Kracht is niets minder waar. September betekent een andere actieradius.
Van JODie Faster verleggen we ons werkgebied naar de vergadertafels. Het jaar 2017 – dat overigens
nog bezig is – moet goed afgesloten worden en 2018 moet uiteraard voorbereid worden. De eerste
indrukken van 2017 zijn uiterst positief.
Zachte Kracht heeft meer jongeren uit de bijzondere jeugdzorg op zee gebracht.
Zachte Kracht noteerde ‘alweer’ een toenemend succes op haar opendeurdag.
Zachte Kracht heeft bijna aan al haar verplichtingen kunnen voldoen.
Daarvoor ook een welgemeende dank aan al onze leden die zich hebben ingezet voor Zachte Kracht.
En met het groeiende aantal zeildagen, wil ik al de schippers van Zachte Kracht bedanken voor hun
tijd, inzet en energie. Dank zij hun vrijwilligerswerk en vrijgevigheid hebben een kleine 200-tal
jongeren kunnen genieten van een onvergetelijke dag op zee.
Veel leesplezier
Nicolas

Goede vaart
Voorzitter-Jaren

Jan,
Puur in cijfers “ben” jij bijna de helft van Zachte
Kracht. In daden, wijsheden en herinneringen is
dat nog veel meer.

24%

Jan 40 %

30%

6%

Jij gaf iedereen een kans om zich te ontplooien.
Geen vooroordelen, geen politiek...
Jij was meer iemand van ‘kansen moet je vooral
grijpen’. En achter de coulissen zorgde je ervoor
dat er ‘gegrepen’ kon worden.
Goede vaart …puisque ta maison, aujourd’hui
c’est l’horizon
Team Zachte Kracht vzw
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Public Relations
Ook dit jaar, merken wij dat een groot deel van het budget afhankelijk is van giften en sponsors.
Uiteraard draait Zachte Kracht 100% op vrijwilligers die hun tijd en talent besteden aan onze jongeren en
dus ook aan de organisatie. Helaas kunnen we er niet van tussen dat zo’n organisatie ook kosten met zich
meebrengt. Zeilen is nu éénmaal niet de goedkoopste bezigheid aller tijden.
Zachte Kracht heeft er dus alle belang bij genoeg aandacht te besteden aan public relations. Public
relations is een vorm van communicatie die zich erop richt een gunstig imago te vormen bij een breed
publiek. Oftewel `publieke relaties` is het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een
organisatie en haar publieksgroepen. Het woord ‘publieksgroep’ is bewust gekozen en niet ‘doelgroep’. De
doelgroep is en blijft de jongeren. De publiekgroep is zowel de jongeren als de mecenas. Voor dat
wederzijds begrip wordt gebruikgemaakt van interne en externe communicatie om een bepaald publiek te
informeren of te beïnvloeden met behulp van tekst, advertenties, publiciteit, promoties …
Vandaag willen wij onze trouwe en jarenlange sponsors danken voor hun inzet en steun.
Zonder hen, zouden we niet zijn waar we nu staan.

Inkomsten
opendeurdag
19%

lidgeld
10%
zeildagen
5%
giften
8%

sponsoring
58%

Lidgeld & zeildagen:
Hoe meer leden en jongeren, des te groter
het aandeel
Opendeurdag:
Nieuw gegeven en groeiend percentage
Giften & Sponsoring:
Afhankelijk van derden en vertegenwoordigt
66% van het budget 2017

KYCN
De KYCN bestaat al sinds 1932 maar is een jonge en dynamische vereniging
met een actieve clubwerking: toertochten, clubwedstrijden, sociale activiteiten en
een zeilschool. Daarnaast organiseert de KYCN regelmatig grote zeilevenementen
zoals Europese en Wereldkampioenschappen.
Veiligheid, netheid en milieu zijn belangrijk en dat heeft ertoe geleid dat ook dit jaar
opnieuw de Blauwe Vlag wappert in onze haven.

THE NAUTIC STORE
De watersportwinkel in Nieuwpoort, vlakbij de VVW. Daar wordt u
vriendelijk onthaald door lachende gezichten, een professionele
aanpak… en een kopje koffie.
In THE NAUTIC STORE kunt u eveneens terecht voor bijkomende
diensten zoals het installeren van het door u aangekocht materiaal.
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Public Relations

(vervolg)

De Nieuwpoort International Boat Show
De Nieuwpoort International Boat Show werd in 2004 opgericht door professionelen uit de
watersportsector die vooruit willen.
Vele eigenaars van boten en watersportmateriaal kijken ernaar uit om iets nieuws, iets groters of iets
anders te kopen. Het gebruikte materiaal moet dan vaak ook eerst verkocht worden.
Sinds 2009, op vraag van vele professionelen uit de sector, ontwikkelde Cap°okaz zich tot
de Nieuwpoort International Boat Show en presenteert andermaal een prachtige keuze uit nieuwe
jachten en 2de hands boten, te water en op de kaai. Vele potentiële kopers wachten op de
Nieuwpoort International Boat Show om de juiste informatie te hebben met een uniek aanbod te
water en aan wal. Ideaal om in de beste omstandigheden te zien, te vergelijken en de juiste beslissing
te nemen. De beurs gaat dit jaar door op 20, 21 en 22 oktober 2017.
BNP Paribas Fortis Foundation
BNP Paribas Fortis Foundation focust haar mecenaatsactiviteiten op drie werkterreinen :
- projecten van verenigingen steunen die gericht zijn op de integratie van kinderen en jongeren in
moeilijkheden
- via vorming het engagement van de medewerkers voor diverse verenigingen aanmoedigen
- solidariteitsacties organiseren die de steun van de hele bank in België genieten
Vorming voor jongeren in moeilijkheden.
Vorming is belangrijk voor de menselijke ontwikkeling en de economische groei en staat dan ook
centraal in de activiteiten van de Foundation BNP Paribas Fortis.
EXMAR
Exmar is een divers en onafhankelijk scheepvaartbedrijf dat diensten verleent voor de internationale
gas en olie industrie. Naast het leveren van transportschepen voor gas en olie doet Exmar ook
onderzoek en beheert het commerciële, technische en administratieve proces voor bedrijven uit deze
sector.
“By taking leadership through innovation, EXMAR has now transformed itself from a shipping company
into an energy supply chain provider. It is now actively involved at the very heart of the global energy
value chain. EXMAR has undergone the metamorphosis from being a transporter into being
a transformer of energy.” (aldus CEO Nicolas Saverys)
WESTSITE
Westsite is gespecialiseerd in Webdesign en het ontwikkelen van Internet Software.
Grote dank aan al de sponsors die Zachte Kracht een warm hart toedragen.
Aan al diegenen die zich hebben ingezet door hun benefiet te schenken aan de organisatie.
Zonta Middelkerke is er een mooi voorbeeld van.
Ook dank aan de ‘bedrijven’ van de leden die zich inzetten voor Zachte Kracht.
Zonder jullie hulp, zouden wij niet staan waar wij nu staan.
Zonder jullie hulp kunnen wij niet overleven.
Jullie zijn de motor voor de lachende gezichten van jongeren die we aan boord nemen.
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Publieke Jeugdinstellingen
Opdracht, missie en visie
Opdracht
De gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum hebben de wettelijke opdracht:
- om hulpverlening te bieden aan jongeren in een verontrustende leefsituatie die door de jeugdrechter
worden toevertrouwd aan een open inrichting of een gesloten instelling.
- om opdrachten inzake opvang, oriëntatie, observatie en residentiële begeleiding uit te voeren van
personen tot de leeftijd van maximaal 20 jaar voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit
hebben gepleegd. Voor jongeren in een problematische opvoedingssituatie ligt de focus op de
bescherming van de jongere (of van zijn directe omgeving). Bij jongeren die een als misdrijf
omschreven feit hebben gepleegd, ligt de nadruk op de beveiliging van de maatschappij.
Naast de beschermende en beveiligende functie hebben de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams
detentiecentrum de hulpverlenende taak om bij te dragen aan de re-integratie van de geplaatste
jongeren. Anderzijds zorgt het gestructureerde kader (regels, afspraken, toezicht …) voor de nodige rust
zodat de hulpverlening niet verstoord wordt door een voortdurende vrees voor allerlei risico’s en
bedreigingen (ontvluchtingen, gevaarlijke situaties …).
Missie
De gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum zijn regionaal georganiseerd. Ze bieden
pedagogische hulpverlening aan jongeren bij wie beveiligde opvang binnen een structurerend en
vrijheidsbeperkend kader tijdelijk noodzakelijk is. Deze hulpverlening maakt deel uit van een breder
hulptraject dat erop gericht is jongeren terug te integreren in de samenleving met haar geldende
waarden en normen.
De hulpverlening in de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum moet er uiteindelijk
toe leiden dat de jongere en zijn context een beter toekomstperspectief ontwikkelen.
Visie
De gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum benaderen de hulpverlening aan de
jongere met een brede blik. Zij vinden het belangrijk om niet enkel de jongere maar ook zijn context
(gezin, vrienden, school …) in beeld te brengen en ouders of opvoedingsverantwoordelijken actief te
betrekken bij het hulpverleningsproces.
Een contextgerichte aanpak betekent dat de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum
haalbare doelstellingen uitwerken die de gezinsrelaties terug kunnen versterken. Het is van belang om
haalbare doelen te creëren. Kleine successen kunnen vaak al een belangrijke bijdrage betekenen voor
het groeiproces. Daarbij is het niet steeds de bedoeling om zaken te veranderen maar wel om iets terug
in beweging te brengen (bv. herstel gezinsrelaties).
Binnen de contextgerichte werking wordt gekeken naar de verschillende problemen en gebreken en
hoe deze te vermijden. Daarnaast wordt gefocust op krachten en mogelijkheden van het milieu en hoe
deze te activeren en te versterken.
Een goede nazorg is essentieel. Ook na de plaatsing moet er voldoende aandacht en opvolging zijn om
na te gaan of de jongere en zijn context voldoende draagkracht hebben om de negatieve spiraal om te
buigen.
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Zeildagen
Zachte Kracht heeft de wind in de zeilen. Het ziet er naar uit dat we, qua zeiltochten, een recordjaar
tegemoet gaan. Reeds 36 zeildagen met jongeren werden uitgevoerd. Dit kunnen we enkel maar
toejuichen. Hoe drukker de agenda van Zachte Kracht (agenda die overigens op de site staat), hoe
groter de kans dat er ‘iets’ tussenkomt.
Ingeplande zeildagen worden helaas af en toe “gecancelled”
- omwille van meteo
- door de instelling
•

Meteo

Zachte Kracht draagt veiligheid hoog in het vaandel. Onze schippers nemen geen onnodige risico’s.
Indien de weersvoorspellingen 6 beaufort met pieken van 7 voorspellen, gaan we de instelling
opbellen om de zeiltocht opnieuw te plannen.
5 zeildagen werden geannuleerd door Zachte Kracht omwille van de meteo.
•

Instellingen

Het kan ook gebeuren dat de instelling ons contacteert om de zeildag te annuleren. Meestal omwille
van een grondige reden (vb. jongere(n) weggelopen).
5 zeildagen werden geannuleerd door de instelling.
•

Zachte Kracht

Op vraag van een instelling gaat Zachte Kracht op zoek – in haar “pool” – naar schippers om de boot te
bemannen. Tijdens 2017 was er geen enkele zeildag die niet kon doorgaan omwille van het
onbeschikbaar zijn van schippers.

5

5
36

Zeildagen

Annulatie Meteo

Annulatie door instelling

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 in een problematische
opvoedingssituatie en die in een voorziening
verblijven
of
verbonden
zijn
aan
een
hulpverleningsinstantie.

secretariaat@zachtekracht.be
sponsoring@zachtekracht.be
www.zachtekracht.be

