
Projectplan 2021  

Gegevens   

Organisatie:      Zeilstichting Aeolus   

Postadres:       Postbus 1473  

        9701 BL Groningen  

Telefoon:       06 13379912  

E-mailadres:       info@zeilstichtingaeolus.nl  

Bankrekeningnummer:    NL65INGB0006680695  

KvK-nummer:      41001597  

  

Opmerking  

Zeilstichting Aeolus organiseert jaarlijks 10-15 zeilkampen, voor elk kamp werft zij afzonderlijk fondsen. 

Nu door Covid-19 is het verwachtte aantal voor 2021 5-6 kampen. Om de werkdruk voor vrijwilligers 

beperkt te houden maken we gebruik van een generiek projectplan. U ontvangt wel een begroting en 

financieringsplan dat is toegespitst op het kamp waarvoor we bij uw organisatie een aanvraag doen. 

Als Aeolus een (gedeeltelijke) afwijzing ontvangt van een fonds worden vervolgens andere fondsen 

aangeschreven om het project alsnog te kunnen laten plaatsvinden.    

  

Korte omschrijving van de doelstelling van de organisatie en activiteiten.  

Zeilstichting Aeolus organiseert al meer dan 30 jaar zeilkampen voor jongeren (tussen de 12-18 jaar) 

die door medische, sociale of psychische omstandigheden in de verdrukking zitten. Hierbij valt te 

denken aan jongeren met een handicap, jonge asielzoekers, jongeren in jeugddetentie of 

gezinsvervangende instellingen etc. Het doel is deze jongeren een onbezorgde week en de ‘vakantie 

van hun leven’ te bezorgen door ze mee te nemen op zeilkamp in Friesland.   

  

De kampen onderscheiden zich van andere (zeil)kampen doordat de Aeolus de activiteiten aanpast aan 

de behoefte van de kinderen, die met (en onder begeleiding van) hun instelling mee gaan op kamp. 

Zeilkampen zijn kostbaar daarom organiseert Aeolus deze tegen zo laag mogelijke kosten door gebruik 

te maken van vrijwilligers (tussen de 18-28 jaar). Deze vrijwilligers houden ook de stichting draaiend 

d.m.v. het werven van fondsen en donateurs, werven en opleiden van vrijwilligers, contact met de 

instellingen en organisatie van de kampen.  

  

Jaarlijks organiseert de stichting 10-15 kampen en gaan zo’n 100 tot 150 jongeren mee op kamp, dit 

jaar is de verwachting dat er ongeveer 60 jongeren meegaan.  

  

Aanleiding en Doel  

Aanleiding  

De jongeren waarvoor Zeilstichting Aeolus kampen organiseert kunnen niet zomaar op vakantie omdat 

zij vaak in een jeugdinstelling zitten. Hierdoor zijn de financiële middelen beperkt en/of is er extra 

begeleiding nodig. Incidenteel organiseert Aeolus ook schoolkampen voor bijzondere scholen, 

waarvoor ook geldt dat er meer begeleiding nodig is dan de school kan bieden.  

  

Doelstelling  

Aeolus biedt tegen zo laag mogelijke kosten zeilkampen aan voor jongeren die door persoonlijke 

omstandigheden niet zomaar op vakantie kunnen. Vaak komen deze jongeren via een vorm van 

jeugdzorg bij ons terecht. Het doel is hen een onbezorgde vakantie te laten beleven.   



Door gebruik te maken van vrijwilligers en fondsen te werven houden we de kosten voor de organisatie 

en kampen zo laag mogelijk en betaalbaar voor de instellingen die meegaan.   

  

Doelgroep en betrokkenheid doelgroep  

Aeolus richt zich op jongeren die om medische, sociale of psychische omstandigheden een achterstand 

hebben. De afgelopen jaren gingen leefgroepen met jongeren met opvoedingsproblemen mee 

(bijvoorbeeld doordat zij ADHD hebben), jongeren met autisme, licht verstandelijk gehandicapten, 

scholen voor jongeren met een leerachterstand, jongeren in jeugddetentie en alleenstaande 

minderjarige asielzoekers mee.    

Planning en organisatie:  

  

Januari-maart  - contact op nemen met nieuwe en bekende instellingen om hen te vragen of zij 

(weer) mee op kamp willen. -fondsenwerving  

Maart-april  - aanstellen kampcoördinator en samenstellen kampstaf  

- contract afsluiten met instelling  

- werven en opleiden nieuwe vrijwilligers  

Juni-september  -organisatie 10-15 kampen  

-kampen  

Oktober-december  -weven en opleiden nieuwe vrijwilligers  

-jaarverslag, financieel verslag  

-zoeken nieuwe bestuur  

-beleidsplan en begroting nieuw jaar  

  

Een kamp ziet er grofweg als volgt uit:  

Zondagavond   Kampstaf arriveert voor voorbereiding  

Maandag   Inladen boten en boodschappen  

12.00 jongeren arriveren  

13.00 afvaart en lunch langs de route  

16.00 aankomst kampeerplek of accommodatie en opbouwen kampterrein   

17.00 gezamenlijk koken/tijd voor spellen/individuele tijd  

18.30 Eten  

19.00 afwas en koffie  

20.00 avondspellen  

21.30 kampvuur  

23.00 naar bed  

Kampevaluatie en planning volgende dag voor staf  

Dinsdag 

donderdag  

- 7.30 opstaan  

8.00 ontbijt, opruimen kampterrein en inladen boten  

10.00 zeilen, de jongeren leren zo veel mogelijk zelf doen  

12.30 lunch en spellen  

13.30 zeilen/zwemmen en water/zeilspellen  

16.00 aankomst en zie hierboven  



Vrijdag   8.00 opstaan, ontbijt en boten inladen  

10.00 terug naar de haven zeilen  

13.00 lunch, opruimen, boten schrobben en afscheidsspel  

Na afloop   Evaluatie met de staf en instelling  

  

Organisatie  

Kampen organiseren zich niet vanzelf. Het hele jaar zijn er commissies actief die worden aangestuurd 

door een bestuur. Aeolus kent de volgende commissies en taken:  

- Praxie: fondsenwerving, beheer opslagruimte en kampmateriaal   

- Werving en Binding: werven nieuwe vrijwilligers en organiseren activiteiten bestaande 

vrijwilligers om het actief en betrokken te houden(deze zijn voor eigen rekening).  

- TIK: Taakgroep Interne Kwaliteit verzorgt de opleiding van nieuwe vrijwilligers en organiseert 

kwaliteitsdagen (zeilen en coördinatie) voor bestaande vrijwilligers  

- KC: Kampcommissie zorgt voor het invullen van de kampstaf en organiseert cursussen om 

kampplezier en veiligheid te verhogen, denk aan gitaarles, EHBO etc.  

  

Toelichting op de kosten  

Bijgevoegd vindt u een kampbegroting met financieringsplan. Naast de kosten voor de kampen kent 

de stichting organisatiekosten. Het uitgangspunt hierbij is dat Aeolus volledig draait op jonge 

vrijwilligers welke beperkte inkomsten hebben. Zij krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden 

maar alle onkosten die zij maken worden wel vergoed. Sociale activiteiten worden echter vrijwel 

geheel door eigen bijdrage van de vrijwilligers gefinancierd.   

  

Instellingen die meegaan op kamp betalen alleen een deel van de organisatiekosten, voor de 

kampkosten en de aanvullende kosten, bijvoorbeeld materiaal, is de stichting afhankelijk van fondsen.   

  

Covid-19 maatregelen 

Vanwege de huidige pandemie zijn enige aanpassingen gedaan op de standaardweek. Zo zullen er 

maximaal 4 personen per boot zijn, slaapt de begeleiding in extra (ruime) tenten en zal er vele malen 

vaker gewezen worden op hygiene. Dit laatste gebeurt voornamelijk door veel schoonmaakalcohol 

mee te nemen en dit op vaste momenten van de dag te laten smeren.   

 


