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Nog de laatste rechte lijn en 2016 is alweer voorbij. De Sint is er met al zijn ‘pieten’, onderhevig
aan een ‘pietenpact’. Steden bereiden zich voor op hun jaarlijks terugkerende verlichting en
kerstdecoratie. Winkels slaan volop in, om hun grootste omzetten niet te missen. Kerstmarktjes
groeien als paddenstoelen uit de grond en bieden hun traditionele genevers en glühwein aan…
Kortom, de eindejaarkoorts begint op te komen.
Een jaar vol verrassende wendingen. Dit jaar hebben we geleerd dat terreur geen grenzen kent
en dat de meeste peilingen verkeerd zijn. Zo heeft niemand zich ooit kunnen inbeelden dat
Groot-Brittanië uit Europa zou treden en zeker niet dat Donald Trump de volgende Amerikaanse
president wordt.
Tussen al de jaar-revues door, is het ook tijd voor ons om de balans te maken van het afgelopen
jaar. Een volledig overzicht komt uitgebreid aan bod tijdens de Algemene Vergadering van zondag
29 januari 2017 waar alle steunende en actieve leden welkom zijn. Voor onze lezers,
sympathisanten en vrienden lichten we wat verder al een tipje van de sluier op.
De redactie kan in ieder geval terugblikken op 4 goed gevulde edities van de nieuwsbrief. Het
aantal lezers zit in de lift. Ook in 2017 blijft het belangrijk om informatie over het reilen en zeilen
van onze organisatie te delen. Zachte Kracht vzw heeft een nobel doel. Al de mensen die zich
daarvoor inzetten mogen dan ook soms in de verf gezet worden. Een beetje warmte delen, in de
periode van donkere en soms wel koude dagen, geeft altijd dat tikkeltje meer.
2016 is sowieso een geslaagd ZachteKracht jaar. Bijna alle vooropgestelde doelstellingen zijn
behaald. Het aantal zee-zeildagen is in stijgende lijn. Zachte Kracht wordt een gekend begrip bij de
Instellingen Bijzondere Jeugdzorg. Zachte Kracht heeft ook haar steentje bijgedragen aan de
werking van de KYCN club door de deelname van JODie Faster aan de watersportdag. Ook bij het
initiatief van onze ex-voorzitter Jan Vrancken, de jaarlijkse zeilactiviteit voor het
Kinderkankerfonds, was JODie Faster van de partij.
Ook werd er geschiedenis geschreven met het groeiende succes van de opendeurdag 2016. Jodie
Faster werd grondig onder handen genomen door Ship Support. Zoals al eerder aangehaald, hecht
ZachteKracht veel belang aan veiligheid en zodus moet en zal het schip volledig in orde zijn.
In 2016 gingen we ook zeilen met MS-patiënten. Dit in samenwerking met MS-Liga Vlaanderen en
drijvende kracht Ruben Donné. Dat is iets wat we volgend jaar zeker wensen verder te zetten.
Temeer omdat MS-Vlaanderen altijd op een zondag komt zeilen. En laat zondag nu net een dag
zijn waar de Instellingen Bijzondere Jeugdzorg zelden tot Nieuwpoort afzakken. Zo kan Zachte
Kracht meer zeildagen met jonge mensen realiseren en wordt ons materieel nog beter benut.
2016 is nog niet gedaan en er wordt volop getimmerd aan 2017. De presentatie voor de
Algemene Vergadering is zo goed als af (en welgemeende dank aan de secretaris daarvoor). De
voorbereidingen van de opendeurdag 2017 zijn ook van start gegaan. Als we er zo vroeg bij zijn, is
het omdat we niets aan het toeval willen overlaten, en ook van 2017 een spetterend jaar maken.
In 2017 blaast Zachte Kracht 15 kaarsen uit…
Veel leesplezier.
Nicolas
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Evolutie

De wereld om ons heen verandert in een razend tempo. Veranderingen zijn zichtbaar in onder meer de
politiek, economie, ecologie, ruimtelijke ordening, demografie en leefstijlen. Het heeft zo z’n weerslag
op alles wat we met elkaar doen. Onze noden wijzigen en de industrie speelt daar handig op in. Ook
evolueert ons aankoopgedrag. Van de wekelijkse boodschappen bij onze vaste retailer, naar on-line
shoppen. De consument van vandaag is beter geïnformeerd en heeft een ander consumptiepatroon.
De babyboomers worden ingehaald door de millenia’s.
Zo ook past Zachte Kracht zich aan. Een uitdaging waarbij we onze omgevig graag positief
verwonderen. Weliswaar met behoud van onze doelstellingen en waarden : jongeren ondersteunen in
hun ontwikkeling.
In 2016 is ook de tweede First 7.5 verkocht om ons volledig toe te spitsen op JODie Faster, een JOD 35
10,6 meter zeiljacht. Efficiënte inzet van het materiaal is een belangrijke opdracht. En met resultaat
want we groeien in aantal zeezeildagen. “Sharing” is ook zo’n woord van de Millenia’s. Een vloot van 3
schepen is financiëel niet te overbruggen voor onze vzw. Nu kunnen we met één robust schip zeilen
en in de uitzonderlijke gevallen, waarbij de 35ft van Zachte Kracht te weinig plaats biedt, mogen wij
beroep doen op onze buren. Sharing en Social media/contact. Dat is anno 2016.
We moeten klaar zijn voor verdere evoluties en alle opportuniteiten optimaal benutten. Minimale
input voor een maximale output. Dat is de sleutel van het succes. Met de helft aan schippers (2 per
dag i.p.v. 4), gingen we met meer jongeren op zee.
Ook qua kosten proberen wij optimaal te werken en met de fondsen van de vzw als een bonus pater
familias om te gaan. Zo overwegen we om de huur van een garage te schrappen uit onze kosten. Dit is
natuurlijk enkel mogelijk als de Raad van Bestuur daarvoor een gepaste oplossing gevonden heeft.
Efficiëntie ook op de website. Instellingen vinden gemakkelijker de weg naar Zachte Kracht. De site
biedt genoeg informatie om de meeste vragen al te kunnen beantwoorden. Het inschrijven gebeurt
ook online waarbij alles sneller en doeltreffender verloopt.
Aan al de ‘visionairs’, de Steve Jobs van deze wereld, die de werking van Zachte Kracht bevorderen en
de vzw in goede banen leiden… thanks !
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Vrijwilligers
Een vzw zoals Zachte Kracht, draait dankzij de goodwill, de tijd, de inzet en het talent dat mensen willen
spenderen aan en voor de organisatie. Wij zijn hen dan ook heel dankbaar, voor kleine en grote
bijdragen. Eénieder draagt een steentje bij. Elk op zijn manier.

Zeildagen met JODie
Faster

De redactie wil dan ook de top 3 van de schippers die in 2016 het meest gevaren hebben, extra danken.

Johny Denys 17 d

Jef Sohier 16 d

Winnie Berteloot 13 d

Vrijwilligerswerk en inzet. Hiervoor moeten we aandacht hebben, in het licht van onze doelstellingen…
Waarom zetten we ons in ? Hoe kunnen we nieuwe vrijwilligers aantrekken ?
Er zijn verschillende motieven om vrijwilligerswerk te doen. Het is aan Zachte Kracht om zich bewust te
zijn van al deze mogelijke motivaties en hierop in te spelen. Hiervoor moet men rekening houden met
het feit dat motivatie per moment en activiteit kan verschillen. Het kennen van en geïnteresseerd zijn in
je vrijwilligers is de belangrijkste voorwaarde.
Een van de belangrijkste stromingen op het gebied van vrijwilligersmotivatie, is de functionele
benadering. Hierbij is de functie die het vrijwilligerswerk heeft voor de vrijwilliger zélf, bepalend voor
de motivatie. De functionele categorieën voor vrijwilligersmotivatie zijn:
Carrièregerichte motieven
Vrijwilligerswerk biedt kansen om ervaringen, vaardigheden en contacten op te doen die de
(toekomstige) carrière op de betaalde arbeidsmarkt bevorderen.
Normatieve motieven
Vrijwilligerswerk is een manier waarop mensen de voor hen belangrijke normen en waarden kunnen
uitdragen.
Sociale motieven
Vrijwilligerswerk kan bestaande sociale contacten verdiepen of versterken en biedt een kans om in
activiteiten mee te doen die een belangrijke betekenis hebben voor anderen.
Leermotieven
Leren is één van de meest genoemde motivaties om vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligers ontwikkelen
kwaliteiten, kennis en vaardigheden (competenties) die zowel voor hun persoonlijke ontwikkeling als
op de arbeidsmarkt van grote waarde kunnen zijn.
Kwaliteitsmotieven
Vrijwilligerswerk biedt kansen voor persoonlijke groei en een verhoogde levenskwaliteit.
Beschermingsmotieven
Vrijwilligerswerk kan een veilige omgeving bieden om negatieve omstandigheden, ervaringen of
gevoelens te ontlopen of te verminderen.
De beschreven stromingen laten duidelijk zien hoeveel variatie er bestaat in de motivatie om
vrijwilligerswerk te doen. Om goed op vrijwilligersmotivatie in te kunnen spelen, is het belangrijk om je
als organisatie bewust te zijn van deze variatie.
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STATISTIEKEN 2016

2016 was een geslaagd jaar. Hierbij al enkele statistieken die aantonen dat we het (nog) beter doen
dan 2015. Hierboven zien jullie de evolutie van het aantal jongeren die op zee gingen met ZK.
Met 8% meer zeezeildagen dan verleden jaar, zitten we in een positieve flow. In deze cijfers zijn niet
inbegrepen de trainingen, noch de genodigden die mee zijn gaan zeilen tijdens de opendeurdag. Op
de opendeurdag alleen, hebben 81 mensen de kans gehad om de passie van het zeilen te ontdekken.
De omstandigheden waren dan ook ideaal.
Zachte Kracht was duidelijk in beeld. De vaargeul was een drukke route voor JODie Faster. Mede door
de nieuwe huik met onze naam, is Zachte Kracht ook zichtbaar als we niet uitvaren. Communicatie en
zichtbaarheid… zorgen voor een positieve evolutie.
Ook focussen we meer
op de Instellingen in
de nabijheid van
Nieuwpoort. Vaak is
transport een
belemmerend
element om
de jongeren naar
Nieuwpoort te brengen.
Hiernaast de groei van
het aantal instellingen
die beroep hebben
gedaan op het aanbod
van Zachte Kracht.
Natuurlijk zijn we afhankelijk van de weergoden. Veiligheid primeert en we gaan geen nutteloze
risico’s opzoeken . Dit jaar hebben wij 18 gastdagen (= 18 gasten verspreid over 3 Instellingen) moeten
afzeggen wegens het slechte weer. Slechts één Instelling (3 gastdagen) heeft zelf afgebeld.
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Sailingchallenge4MS
Begin oktober was het zover. De
maandenlange voorbereiding van
Ruben was plots verleden tijd. De
tijd was aangebroken voor de echte
start en de challenge daarmee
gepaard. Het weer zat niet mee
maar alle toeschouwers en pers
zaten vol ongeduld te wachten.
MS-Liga Vlaanderen heeft het hart
van helibasis Koksijde veroverd met
het project van Ruben. Bij de start
van Rubens’ solotocht hing een
Seaking in de lucht.
Volg het parcours van Ruben en zijn
juiste locatie, door te surfen op de
site
van
Zachte
Kracht
(www.zachtekracht.be).

NIBS
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.
Ook het groot publiek is nieuwsgierig en wil alles leren, horen en ontdekken over watersport.
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 handsboten, te water en op de kaai. Vele potentiële kopers wachten op de
Nieuwpoort International Boat Show om de juiste informatie te vinden, 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.…
Het ideale publiek om Zachte Kracht vzw in de kijker te zetten. Nieuwe leden die zich inzetten voor
Zachte Kracht zijn immers altijd welkom. En op de steigers van de NIBS loopt het vol mensen die een
passie hebben voor het zeilen en een groot hart voor een goed doel.
Bovendien hadden we ook een missie. De laatste First 7.5 verkopen. Missie volbracht, want reeds
vóór de officiële start van de beurs, was de boot al verkocht aan een voormalig lid van Zachte Kracht.
De Nieuwpoort International Boat Show is ook een beurs waar potentiële sponsors kunnen aanwezig
zijn. Het is dan ook een uitgelezen kans om onze leden ervoor warm te maken en af te zakken naar
Nieuwpoort. Een drankje nuttigen met de andere leden en het bestuur, de laatste nieuwtjes
vernemen en de verbeteringen van JODie aanschouwen.
Volgend jaar zijn we opnieuw aanwezig zijn op de NIBS.
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Agenda
2017 belooft een druk jaar te worden. Volgende data dienen alvast met stip genoteerd te worden:
Algemene vergadering : ZONDAG 29 JANUARI 2017 om 14h
Opendeurdag Zachte Kracht ’15 jaar ’: ZATERDAG 20 MEI 2017

Beste Wensen

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

