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Voorwoord
Beste zeilers, lezers, vrienden en sympathisanten
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Het is officieël… het nieuwe zeiljaar 2018 is terug van start gegaan ! De administratieve start was
al iets eerder gegeven op onze Algemene Vergadering die plaatsvond op 26 januari 2018. Nu is
het terug tijd dat onze boot JODie Faster en bemanning het ruime sop kiezen om de talrijke
jongeren een mooie dag te bezorgen.
“Customer Experience”, daar gaat het om. Onze missie is pas geslaagd wanneer wij de jongeren
nieuwe perspectieven kunnen aanreiken… Nieuw ideeën... Als wij hen een dagje zonder zorgen,
of problemen kunnen aanbieden, … is ons doel bereikt. De beleving van het zeilen is veel groter,
boeiender en leerrijker dan gewoon op een boot te stappen. Hoe groter de beleving, hoe beter
de “experience”.
Dit geldt ook voor de mensen die zich inzetten voor de organisatie. Het is niet van belang “wat”
we doen, maar vooral “waarom” we het doen. De vele helpende handen zijn gedreven door een
sociale missie. Hoe meer deze gedreven zijn, hoe meer we onze passie kunnen overdragen aan
de jongeren. Hoe meer wij kunnen overdragen, hoe groter de kans is dat de jongeren iets
meenemen in hun rugzak met ‘levenswijsheid’ en zich later nog kunnen herinneren van hun dagje
op zee met Zachte Kracht.
Hoe kunnen we weten, laat staan ‘meten’ dat Zachte Kracht goed bezig is? De statistieken lijken
dan een goede maatstaf te zijn. Correct… neutraal… betrouwbaar… Maar cijfers zijn maar het
resultaat van wat eerder gebeurd is. Een statistiek is een grafische voorstelling van wat Zachte
Kracht in het verleden heeft verwezenlijkt.
Hoe kan Zachte Kracht zich verzekeren dat het aantal jongeren die op zee gaan de volgende jaren
gestaag blijft stijgen ? De “Net Promotor Scale” (NPS) is daarbij een handige tool. De NPS is het
resultaat van het aantal instellingen die Zachte Kracht aanraden (promoten) minus het aantal
instellingen die de experience op zee met Zachte Kracht niet als positief hebben ervaren, en dus
bijgevolg geen rol van “promotor” gaan spelen.
Het spreekt voor zich: hoe meer promotors, hoe meer jongeren en hoe efficiënter de motor van
Zachte Kracht gaat draaien. En daar draait het allemaal tenslotte om: mensen en customers
experience. In een wereld van digitalisering vergeten we de échte waarden. Enkel de mensen, en
vooral wat hen ‘drijft’, zullen het verschil blijven maken. Zachte Kracht is er door ‘mensen’ en
voor ‘mensen’ en vooral voor de jongeren. De “millenniums” zijn zo afhankelijk van social media
dat ze hun echte behoefte vergeten. Ze leven voor wat de andere zullen denken of ‘liken’ maar
vergeten al rap wat ze écht nodig hebben om zich volledig te kunnen ontplooien en oprecht
gelukkig te zijn.
Ook in 2018 hoopt de redactie jullie te kunnen boeien met een trimestriële nieuwsblad over het
reilen en zeilen van Zachte Kracht. Van anekdotes tot verslaggeving. Van weetjes tot opvolging.
Wij willen al de lezers, vrienden, zeilers en sympathisanten , van dichtbij of veraf, betrekken in de
evolutie en groei van onze organisatie. Want “Together we are strong”…
Veel leesplezier,
Nicolas
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OPENDEURDAG
In 2018 vieren wij onze eerste lustrum van onze Opendeurdag. In de geheimen en het geluk van het
huwelijk zou dat een ‘houten’ jubileum heten. Want inderdaad, de ‘Opendeurdag’ is een begrip
geworden in- en rond Nieuwpoort. De initiële bedoeling die in 2013 ontstaan is, is sterk en positief
geëvolueerd naar een feest en een “uitkijkmoment” voor velen, … jong en oud.
Eventjes een flashback. Als nieuw, jong dynamisch gedreven lid van de organisatie, kwam ik bij
zeiltochten, onderhoudswerken, vergaderingen telkens nieuwe gezichten tegen. Allemaal leuke
mensen. Uiteraard want al die mensen hebben dezelfde passie en vooral, zij hebben eenzelfde sociale
missie. Ze weten maar al te goed wat hun drijft. Dat vereenvoudigt het contact.
De grondvesten van onze Opendeurdag vond dan ook daar haar oorsprong en dit met een ‘snuifje
Nokia’: Connecting people. Ik wou die passionele mensen op éénzelfde moment samenbrengen zodat
we elkaar beter leerden kennen. Anekdotes en verhalen uitwisselen, dynamisme uitstralen zodat de
bende, groter, sterker en hechter werd. In de loop van de jaren, is het allemaal heel positief
uitgedraaid.
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En gelukkig, want de wereld evolueert nu éénmaal rap en de kunst is om daarop op een verstandige
manier in te spelen. Van 60 gasten in 2014 zijn die aantallen in 4 jaar tijd bijna verdrievoudigd. Dit is op
zich al puik. De uitdaging was om in al die jaren – en de komende jaren- dezelfde service aan te bieden.
Daar is die ‘customer ’ weer, en dus ook dé sleutel tot succes. De genodigden zijn altijd getrakteerd
geweest op een onvergetelijke dagje aan zee. Voor de meeste was het een zee zeildoop. Nadien
werden alle bezoekers van onze Opendeurdag lekker verwend met een overheerlijke maaltijd en dit
allemaal in een heel aangename sfeer.
De Opendeurdag is geen eetfestijn van een school of sportclub. Nee… de Opendeurdag van Zachte
Kracht is een belevenis voor jong en oud. Het is een dagje uit met vrienden en familie.
De Opendeurdag is een “experience”.
Vandaar ook dat wij in 2018 als thema gekozen hebben voor “North Sea Experience”. Een experience
van wat de Noordzee ons allemaal te bieden heeft als plezier en vermaak. Ook zullen we ons dit jaar
toespitsen op de lokale middenstand voor het eten, verhuur materiaal, …. Dit maakt voor ons ook deel
uit van de North Sea Experience.
We zijn volop in voorbereiding en willen er een echte feest van maken. Feest rijmt op sfeer en
gezelligheid. Bij deze een oproep aan alle muzikanten onder ons. Indien jullie zich geroepen voelen voor
een muzikale act tijdens de Opendeurdag…. Free podium. Laat jullie talenten eens de vrije loop gaan.
Nogmaals… wat u speelt, is van ondergeschikt belang. Wat primeert is waarom u speelt, de wil om uw
kunsten te laten zien, is heel belangrijk.
Afspraak op zaterdag 26 mei te Nieuwpoort (KYCN). Vergeet jullie niet in te schrijven via onze site:
www.zachtekracht.be
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Algemene vergadering
Zoals het hoort bij elke organisatie, houdt Zachte Kracht haar Algemene Vergadering in het begin van
het nieuwe werkjaar. Alle leden, zowel actieve als passieve leden worden op uitgenodigd.
Dit is conform de statuten van Zachte Kracht.
Op de Algemene Vergadering worden de volgende zaken besproken:
-

een volledig balans van de activiteiten van Zachte Kracht van het voorbije jaar. In de voorgaande
editie hebben jullie al een summier overzicht van gekregen.
een compleet plaatje van het kostenmodel en de stand van zaken qua rekeningen en financiële
middelen ter beschikking
een uitgebreid programma en doelstelling voor het nieuwe jaar, zoals het opzetten van
activiteiten, onderhoud en werken aan onze boot, budgettair een evenwichtige oefening, ….
Dit programma wordt uitgewerkt door het team dat het ‘roer’ in handen heeft voor het komende
jaar. Zij leggen hun programma voor in de Algemene Vergadering en dan krijgt het nieuwe bestuur,
een mandaat voor één jaar om hun voorstellen uit te werken.

Hieronder enkele doelstellingen voor het jaar 2018,

Onze Doelgroep:
- Blijft jongeren al dan niet verbonden aan de Bijzondere Jeugdhulp en wordt tevens uitgebreid naar
jongeren uit multifunctionele centra.
Bijdragen in kosten en betalingen:
- De jongeren / instellingen betaalden vorige jaren 15€/pp met een max van 6 personen per
zeiltocht. Nu vragen wij 90€ per zeiltochten, ongeacht het aantal jongeren.
Invoering van een computerprogramma:
- om sneller en efficiënter te kunnen werken bij aanvraag door instellingen. De schippers worden
direct geïnformeerd, en bij invulling wordt er automatisch een brief ter bevestiging doorgestuurd
naar de instelling.
Goedkeuring Budget 2018:
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Algemene vergadering (vervolg)
Werken op de JODie Faster:

Ook wordt er elk jaar op de Algemene Vergadering de ‘Snelle klapschroef’ toegewezen aan een lid
van Zachte Kracht.
De ‘Snelle klapschroef’ is een manier om één speciaal iemand te bedanken en in de schijnwerpen te
plaatsen voor zijn/haar inzet tijdens het voorbije jaar. Uiteraard zou iedereen elk jaar deze trofee
naar huis moeten kunnen nemen, want Zachte Kracht bestaat dankzij de inzet van al onze
vrijwilligers. Toch ijveren we om de één van onze vrijwilligers speciaal een hart onder de riem te
steken en onze welgemeende “Dank u” te zeggen.
Dit jaar heeft de Raad van Bestuur ervoor gekozen dat de ‘Snelle Klapschroef’ naar iemand gaat die
zich altijd inzet op een positieve manier voor Zachte Kracht en dit steeds met de glimlach. Hij is geen
aandachtstrekker maar wel steeds paraat om te helpen. Hij doet wat hij beloofd en verdwijnt nadien
zonder enige vorm van erkenning nodig te hebben. Hij is een rots in de branding, discreet maar
steeds present.
Met veel plezier overhandigt de Raad van Bestuur dit jaar de snelle klapschroef naar:

Jan WINDELS

Profiel en contact
E-mail
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.

secretariaat@zachtekracht.be
sponsoring@zachtekracht.be
Website

www.zachtekracht.be
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