Beleidsplan Nautisch Fonds
2021 - 2025
Inleiding en doelstelling
De algemene doelstelling van het Nautisch Fonds is sociaal
maatschappelijke projecten met een nautisch karakter te realiseren.
De stichting heeft geen winstoogmerk en de financiële middelen
worden besteed aan projecten die aan de doelstelling voldoen.
Naast ondersteuning op financieel vlak wordt ook steun geboden aan
onderzoek, advies, exploitatie en beheer.
De stichting is in maart 2021 operationeel geworden.

Inhoud
Inleiding en doelstelling .................................................................................................. 1
Projecten ....................................................................................................................... 2
WaterHuis ...................................................................................................................... 2
Maritiem plan ................................................................................................................. 3
Buurthuis Bovenmaat ..................................................................................................... 4
Vrijwilligersorganisatie ................................................................................................... 5
Vrijwilligersorganisatie WaterHuis .............................................................................. 5
Vrijwilligersorganisatie Maritiem plan .......................................................................... 5
Vrijwilligersorganisatie Buurthuis Bovenmaat ............................................................. 5
Media ............................................................................................................................. 6
Financiën ....................................................................................................................... 6
Vooruitzichten ................................................................................................................ 6

Projecten
Een project wordt door derden aangedragen, of wordt op eigen initiatief ontwikkeld.
De realisatie kan op korte en lange termijn zijn gericht.
Het Nautisch Fonds biedt m.n. ondersteunende diensten.
In de eerste jaren zullen de projecten m.n. in de regio Noord Holland worden ontwikkeld
en ondersteund.
Het eerste project dat ter hand wordt genomen is de bouw, exploitatie en het beheer
van een WaterHuis. Deze wordt beschikbaar gesteld aan kankerpatiënten en naasten.
Een tweede project is het ontwikkelen van een maritiem plan voor de Aanloophaven in
Huizen. Het maritieme plan richt zich op het samenbrengen van kleine buurtactiviteiten
die een revitaliseren van de buurt, respectievelijk regio, geeft op het vlak van
leefbaarheid, recreatie en watersport.
Een derde project is het maken van een plan om een buurthuis qua organisatie en
facilitair te realiseren. Dit in samenwerking met de gemeente Huizen en andere
belangengroepen, t.w. verenigingen en stichtingen.

WaterHuis
In samenwerking en in opdracht van
Stichting VaarKracht wordt een varend
WaterHuis gekocht, gebouwd. Het
WaterHuis wordt beschikbaar gesteld aan
kankerpatiënten en naasten.
De bouw zal in april 2021 beginnen en rond
eind september wordt het WaterHuis
opgeleverd en te water gelaten.
De bouw wordt uitbesteed aan een
jachtenbouwer en begeleiding en controle
vindt vanuit het Nautisch Fonds plaats. De criteria zijn door Stichting VaarKracht
opgesteld.
Het begeleiden van de bouw wordt in samenwerking met vrijwilligers gedaan. Dit zijn
privépersonen met expertise en medewerkers van bedrijven in de maritieme sector.
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Maritiem plan
De voormalige zeilschool aan de Aanloophaven in Huizen is een terrein dat al geruime
tijd buiten gebruik is en heeft opstallen die leeg staan.
De gemeente Huizen zal op enig moment een organisatie de gelegenheid geven om het
terrein met opstallen te gaan gebruiken, resp. te exploiteren.
Het Nautisch Fonds heeft met een aantal buurtbewoners een Maritiem Plan opgesteld
om dit gebied een nieuw en bruisend leven in te blazen.
Tot heden is gebleken dat commerciële partijen geen belangstelling hebben omdat het
terrein te veel in een woonwijk ligt en de opstallen te klein zijn om de exploitatie
winstgevend te krijgen.
Het Maritiem Plan is gebaseerd op een samenwerking van meerdere (kleine)
verenigingen, stichtingen en buurtinitiatieven die met elkaar de levendigheid van het
gebied weer terug brengen.
Het plan is inmiddels in ontwikkeling en onder de aandacht van de gemeente gebracht.
Er vinden gesprekken over samenwerking met andere stichtingen en verenigingen
plaats.
Vanuit de gemeente Huizen is er draagvlak en support om dit initiatief voor te bereiden.
Inmiddels is het terrein voor het publiek toegankelijk gemaakt (hekken en
scheepswrakken zijn verwijderd). Het Nautisch Fonds heeft picknick tafels en banken
geplaatst, bloembakken opgehangen en in de winter wordt de brug uitgelicht.
In de zomermaanden worden maritieme activiteiten ontplooid, zoals cursus suppen,
kanoën, Optimist varen voor kinderen, beschikbaar stellen van een open zeilboot (Valk),
onder begeleiding zwemmen op het Gooimeer, etc.

“Optimist on tour”
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Zodra er mogelijkheden komen worden er meer initiatieven die in het maritieme plan
zijn opgenomen tot uitvoering gebracht. Een groot evenement met prioriteit is “Optimist
on Tour”. Dit wordt in samenwerking met de Watersportverbond georganiseerd.
Dit betreft een driedaags watersportevenement gericht op kinderen van de basisscholen
in de regio. In 2019 hebben we dit voor de eerste keer georganiseerd.
Het Nautisch Fonds streeft er ook naar om dit jaar en anders zo spoedig als mogelijk
een botenhelling te realiseren. Daarmee kunnen vissers hun bootjes in het water laten
en auto en trailer parkeren. Ook buurtbewoners met kleine bootjes kunnen in de zomer
het bootje te waterlaten.

Buurthuis Bovenmaat
De in de aan elkaar grenzende wijken Bovenmaat en Benedenmaat hebben vele
bewoners die gemeenschappelijke interesses hebben. Voorbeelden zijn hondenuitlaten,
vogelspotten, workout-groepen, hardlopen.
Men verzamelt zich vaak bij de brug (Aanloophaven) maar heeft geen beschutte ruimte
om in te verblijven, kleding te bewaren, koffie te drinken, een bijeenkomst af te spreken,
e.d. Kortom een bescheiden buurthuis, of trefpunt wordt enorm gemist.
Het Nautisch Fonds ondersteunt deze activiteiten en biedt zover mogelijk faciliteiten aan
en is met de gemeente in gesprek om naast de maritieme activiteiten ook
mogelijkheden te creëren voor niet watersporters.
Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een onderkomen te plaatsen dat
tevens passanten (fietsers en wandelaars) de mogelijkheid biedt om bv van een
toiletruimte gebruik te maken, van een kleine horeca (koffie, thee, lekkers) te genieten.
Inmiddels wordt maandelijks een “Buurten bij
de brug” georganiseerd. Door de
coronarichtlijnen konden deze bijeenkomsten
veelal niet doorgaan, maar in de nabije
toekomst kunnen deze weer plaats vinden.
Er worden momenteel en de komende
maanden contacten gelegd met
muziekgezelschappen, foodtrucks en andere
gezelschappen die voor een korte periode in of
bij het buurthuis willen verblijven, resp.
optreden.
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Dit buurtinitiatief samen met het maritieme initiatief zullen elkaar gaan versterken en
een mooie inbedding in de buurt geven. D.w.z. “door de buurt, voor de buurt”.

Vrijwilligersorganisatie
Vrijwilligersorganisatie WaterHuis
Gedurende de bouw wordt een inventarisatie van meubilair en artikelen gemaakt dat
nodig is voor het gebruik en het varen met het WaterHuis.
Een projectteam van vrijwilligers zal de benodigdheden inventariseren en na
beoordeling inkopen.
Het WaterHuis kan varen en zal “op reis” gaan en meerdere steden in Nederland
aandoen. Het plannen en organiseren van het varen naar verschillende locaties wordt
door vrijwilligers verzorgd. Dit houdt in het maken van een vaarplan, contacten leggen
met havenmeesters voor ligplaatsen e.d.

Vrijwilligersorganisatie Maritiem plan
Een aantal buurtbewoners die tevens watersporters zijn, komen regelmatig samen om
de contouren van het plan te bespreken en de interesse en samenwerking met andere
stichtingen en verenigingen in te vullen. Dit is de stuurgroep met ongeveer vier
buurtbewoners.

Vrijwilligersorganisatie Buurthuis Bovenmaat
De vrijwilligers die het buurtinitiatief steunen kunnen in overleg en met ondersteuning
van het Nautisch Fonds initiatieven voordragen en ontwikkelen.
Er zijn buurtbewoners die in groepsverband “leuke en lekkere uurtje” organiseren.
Er wordt een kalender voorbereid waarop de vrijwilligers zich aanmelden en betreffend
dagdeel iets aanbieden.
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Media
De contacten met de media zijn voor een startende organisatie heel belangrijk.
Het Nautisch Fonds zoekt publiciteit en media in het kader van bovengenoemde projecten.
Deze is m.n. regionaal gericht.

Financiën
Het Nautisch Fonds wordt gefinancierd vanuit de projecten die in uitvoering zijn.
Mogelijk dat een bescheiden fondsenwerving bij kan dragen in de inkomsten.
Het grootste project is de bouw en later de verhuur van het WaterHuis.
Het WaterHuis wordt tegen een (bescheiden) huur aangeboden aan gezondheidszorg
instellingen, zoals inloophuizen, oncologische afdelingen van ziekenhuizen, hospices en
patiëntenverenigingen.
De financiering van wsv De brug wordt gedragen door de vrijwilligers die de
brugbediening verzorgen en de vrijwilligersbijdragen t.b.v. wsv De Brug beschikbaar
stellen.
Zodra er de gelegenheid komt om onderdelen van het Maritieme plan te realiseren,
worden er inkomsten verkregen door de verhuur van kantoorruimte, botenloods,
liggelden voor kleine schepen, e.d.
Naar verwachting zullen er meerdere samenwerkingen ontstaan met serviceclubs, zoals
Rotary, Lions, Lady Circles en Kiwanis. Hier kunnen ook financiële bijdragen uit voort
komen.

Vooruitzichten
Op dit moment is er een nieuw project van start gegaan, t.w. de bouw van het
WaterHuis. Vanaf oktober, november van 2021 gaat het WaterHuis inkomsten
genereren.
Het project wsv De Brug is een groeiende vrijwilligers organisatie.
Op dit moment nemen er ruim dertig vrijwilligers aan deel.
Met de gemeente wordt steeds beter samengewerkt, wat resulteert in meer activiteiten
van het buurtinitiatief. De focus is gericht op het opzetten van een lidmaatschap.
Bij het maritieme plan zijn we afhankelijk van de situatie, t.w. het beschikbaar komen,
van de voormalige zeilschool. Zodra dat aan het Nautisch Fonds gegund wordt, kunnen
vele activiteiten opgestart worden.
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Huizen, 1 maart 2021
Lieke Idsinga en Robert Rust
Bestuur Nautisch Fonds

Westkade 449 | 1273 RP Huizen | Tel: 06 54718647 | info@nautischfonds.nl | www.nautischfonds.nl
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