
 

 

Het vaarseizoen 2019 is 

begonnen 
Nieuwsbrief Maart 2019 

  

 

  

 

 

Inmiddels hebben we de eerste gasten al aan boord mogen 

verwelkomen en een geweldige dag mogen bezorgen. 

  

Het wordt een zeer druk Vaarwens seizoen. 

 



 

Van de Vaarwens dagen leest u de verslagen op de bekende sociale 

media, Vaarwens.nl, FB, Twitter enz.  

 

 

 

 
  

 

Zaterdag 9 maart was er voor alle "Vaar" vrijwilligers een bijeenkomst waar 

alle belangrijke zaken betreffende het vaarvrijwilliger zijn voor Vaarwens, 

werden behandeld. 

Elke Vaarvrijwilliger gaat weer goed geïnformeerd het seizoen tegemoet.  

 

  

 

Wat is er gebeurd en wat staat er te gebeuren! 

 

 



  

 

 Eind januari zijn de contracten voor de bouw van het nieuwe 

vaarwens schip  getekend. 

 De bouw is inmiddels in volle gang. 

 Belangrijke momenten:  

o 5 april 2019 is in besloten kring de Kiellegging met een korte 

ceremonie op de werf bij SRF Shipbuilding in Harlingen. 

o Een verslag volgt in de volgende nieuwsbrief. 

o Eind 2019 hopen we dat het schip klaar is en dat vieren we 

met een groot feest voor iedereen die wil komen! 

o Over datum, plaats enz. wordt u verder middels deze 

nieuwsbrief geïnformeerd. Wat is er gebeurd en wat staat er 

te gebeuren! 

 



  

 

Doneer eenmalig, maandelijks 

of jaarlijks een bedrag. Maak via 

uw bank een automatische 

periodieke overschrijving aan en 

bouw mee aan een nieuw 

vaarwensschip, of doneer via deze 

link. 

 

Organiseer een actie op 

school, de vereniging of in uw 

straat en haal zo geld op voor 

stichting Vaarwens.  

 

Sponsor via uw werkgever, uw 

bedrijf of uw serviceclub een 

bedrag aan stichting Vaarwens. 

Neem contact op voor de 

mogelijkheden. 

 

Sponsor 

een complete vaardag à € 500,-   

 

 
 

 

EEN VAARWENS IS GEEN LUXE. 

 

Word donateur en help uitbehandelde patiënten een laatste mooie vaardag 

te beleven door te klikken op deze knop. 

 

Stichting Vaarwens heeft een ANBI status, giften en sponsoring zijn volledig 

aftrekbaar van de belasting.  

meer informatie  

 

https://www.stichtingvaarwens.nl/contact/donatiepagina
https://www.stichtingvaarwens.nl/infostichting/schenkingen-en-legaten


  

 
 

 

Nieuwe Campagne Stichting Vaarwens 

Tijdens de kiellegging vindt ook de start van een nieuwe campagne plaats. 

Deze campagne heeft tot doel nog meer mensen aan St.Vaarwens te binden. 

De bouw van het schip brengt nieuwe verplichtingen met zich mee, want 

meer vaarwensen betekent ook meer financiële middelen die nodig zijn om 

dit te financieren. 

We zullen verschillende bestaande en nieuwe mogelijkheden lanceren, maar 

hierover later meer.  

 

 
 

 

 

Historie 

Nadat Evert Stel en 

Inge de Graaf in 

2002 hun bedrijf 

hadden verkocht en 

de Meander v 

hadden gebouwd 

zijn ze eerst gaan 

varen. Drie jaar 

later wilden ze 

vrijwilligerswerk 

gaan doen. Lees 

meer  
 

https://www.stichtingvaarwens.nl/home/historie
https://www.stichtingvaarwens.nl/home/historie


 

 

Vaarwensschip 

Het eigen 

vaarwensschip 

kunnen we 365 dagen 

per jaar inzetten voor 

vaardagen en voor 

evenementen. Maar 

ook de Meander V van 

Evert en Inge zal 

blijven varen met 

patiënten en kan 

bijspringen bij 

spoedwensen. Lees 

meer  
 

 
 

 

Vrijwilligers 

Vaarwens draait op vrijwilligers. Zonder hen was er geen Vaarwens.Wilt u 

ook vrijwilliger worden? Neem contact met ons op.  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 
 

Inge de Graaf: 0620605563 

 
 

info@stichtingvaarwens.nl 

https://www.stichtingvaarwens.nl/nieuws/nieuw-schip/het-eigen-vaarwensschip
https://www.stichtingvaarwens.nl/nieuws/nieuw-schip/het-eigen-vaarwensschip
https://www.stichtingvaarwens.nl/contact/formulier-aanmelding
mailto:info@stichtingvaarwens.nl
http://www.facebook.com/Stichtingvaarwens/
http://www.twitter.com/Vaarwens?lang=nl
www.stichtingvaarwens.nl
mailto:info@stichtingvaarwens.nl
http://instagram.com/?nl=en


 

www.stichtingvaarwens.nl 
 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent inschreven in onze contactenlijst. 
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of uitschrijven. 
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