De kleine lettertjes (versie 2021-01-01)
algemeen
-De bijdrage voor het meevaren op de Groene Wens Boot is € 150 per dag. Er kunnen
maximaal 10 gasten mee exclusief onze 2 schippers/vrijwilligers.
-De initiatiefnemer/gast/deelnemer reserveert via het reserveringssysteem Groene Wens
( iDEAL); De reservering is definitief na ontvangst van de bijdrage
-U wordt verzocht voordat de tocht begint een lijst met de namen van de opvarenden aan
de schipper te geven.
- U vaart op de Groene Wens mee met een bevoegde schipper, die volledig bekend is
met de behandeling van het schip, de motor en de toebehoren.
- Het schip is alleen bedoeld om met een of twee mensen met een beperking samen met
hun begeleiders/familie/vrienden door de Weerribben/Wieden te varen. Met anderen
wordt niet gevaren.
toelichting
• De boot heeft plaats voor max. 10 personen, incl. maximaal 2 rolstoelers of 1
rolbed; Indien er twee rolstoelers meegaan moet rekening worden gehouden dat
de ruimte voor de overige gasten beperkter is.
• Het keukentje op ons schip is uitgerust met onder andere een Senseo apparaat,
een waterkoker , een elektrische kookplaat en een koelkast. Borden, bestek,
kopjes, glazen evenals hand- en theedoeken zijn aan boord.
• De voorzieningen in de afsluitbare verzorgingsruimte omvatten een wastafeltje,
een tillift met een bijbehorende tilzak, een toilet en een op hoogte verstelbaar
ligbed.
• Het gehele schip kan worden verwarmd.
• Gasten met een beperking dienen zelf een (medisch) verzorgende mee te nemen,
de schippers/vrijwilligers zijn er alleen voor het varen;
• Er kan max. 8 uur per dag worden gevaren, afhankelijk van het seizoen, en
capaciteit van de accu’s. In overleg kunnen ook avonden, of halve dagen worden
gevaren (de bijdrage blijft wel hetzelfde).
• De bijdrage is per dag(deel) ongeacht het aantal personen.
• Er is een donatiepot aan boord voor de stichting De Groene Wens Boot.
• Er zijn verschillende voorbeeld vaartochten mogelijk, een route wordt in overleg
met de schipper bepaald.
• In overleg met de schipper kan men tussentijds van boord (denk aan laarzen). De
schipper weet of er afstapmogelijkheid zijn voor de gast met een beperking (er is
een rijplaat aan boord).
• De gasten dienen zelf drinken en voedsel mee te nemen. Bij bezoek aan een
horecabedrijf onder weg rekenen de gasten hun eigen consumpties af. Dit geldt
ook voor de schipper.
• Er mag aan boord niet worden gerookt.
• Behalve een hulphond mogen er geen huisdieren mee aan boord.
• Opvarenden dienen ten minste 15 minuten voor de afvaart aanwezig te zijn. Er
geldt een max. wachttijd van 30 min. voor laatkomers.

•
•

Opvarenden mogen alleen met toestemming van de schipper aan en van boord
gaan.
De initiatiefnemer/gast krijgt vooraf het mobiele telefoonnummer van de schipper
van de dag en/of van het Groene Wens Boot mobiele telefoonnummer.

vertrek en terugkeer
De vertrektijd is ’s ochtends na 9.00 u (of in overleg met de schipper vroeger). De
terugkeertijd is uiterlijk een uur voor zonsondergang, rekening houdend met het tijdstip
van de laatste brugopening.
schoonmaak
Het schip is altijd schoon bij de afvaart en wij verwachten dat het schoongemaakt is voor
u weer vertrekt. Als u het schoonmaken liever door ons wilt laten doen, gelieve u ons
dat voor uw vertrek mede te delen.
annulering/restitutie
De Stichting Groene Wens Boot restitueert de bijdrage indien zich voor de aanvang van
de vaartocht de volgende voorvallen voordoen:
a) Overlijden, ernstige ziekte en/of ernstig ongeval, letsel van de gast, familieleden in
eerste of tweede graad of huisgenoten van de gast. Tevens vallen hieronder meevarende
vrienden en kennissen van de gast voor zover deze bij de reservering schriftelijk bekend
gemaakt zijn.
b) Een van belang zijnde schade aan het eigendom van de gast of van het bedrijf waar
hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.
De gast verplicht zich om in aanmerking te kunnen komen voor restitutie onmiddellijk
doch uiterlijk binnen 2 x 24 uur (zon- en feestdagen niet meegerekend) voor vertrek ons
in kennis te stellen van de omstandigheden welke zouden kunnen leiden tot een
aanspraak op restitutie. Tevens dient de gast voor de onder punt a en b genoemde
oorzaken het van een duidelijke motivatie te voorzien. Storingen aan radio/cd speler,
koelkast, of andere apparaten worden niet geacht te leiden tot het niet kunnen gebruiken
van het vaartuig en zullen geen recht op schadevergoeding/restitutie geven.
Overige informatie
Mensen met een handicap kunnen vrijblijvend een beroep doen op een tegemoetkoming
in de huurkosten bij de onderstaande vakantiefondsen. Voor meer informatie
hieromtrent: algemene vakantiefondsen
http://www.varenmethandicap.nl/Vakantiefondsen.html
> Stichting Lichthoeve Fonds
Postbus 33 - 3886 ZG Garderen - Tel 0341 - 45 51 87
Doelgroep: geestelijk en/ of lichamelijk gehandicapte kinderen, alsmede de gezinnen
waartoe ze behoren.
Doelstelling: het verlenen van financiële steun voor vakantie en recreatie aan de
doelgroepen.
> Stichting Zonnewende
Westerdijk 199 - 1621 LN Hoorn - Tel. 0229 – 217814.
Doelgroep: Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen alsmede de gezinnen
waartoe ze behoren.

Doelstelling: Het verlenen van financiële steun voor vakantie en recreatie aan de
doelgroepen.
> ANGO Fonds
Postbus 850 - 3800 AW Amersfoort - Tel. 033 – 465 43 43
> Nierstichting Nederland
Mensen met een nierziekte kunnen terecht bij de Nierstichting Nederland, Postbus 2020,
1400 DA Bussum, telefoon 0356 978 000 tot 12:00 uur bereikbaar.
Een formulier m.b.t. financiële tegemoetkoming kunt u aanvragen op telefoonnummer
0703 607 607
> Nationaal Reumafonds
J van Bremenstraat 4 - 1040 AW Amsterdam - telefoon 0205 896 464.
Door de Nederlandse vereniging voor reumabestrijding kan een tegemoetkoming worden
verstrekt aan mensen met reuma, die bij hen een vakantie boeken.
> Nationaal Epilepsie Fonds (de macht van de kleine)
Postbus 270 - 3990 GB Houten - telefoon 0306 344 063 - faxnummer 0306 344 060
Mensen met epilepsie kunnen contact opnemen met dit fonds voor epilepsie bestrijding.
> Landelijk Stichting voor Blinden en Slechtzienden
Nieuwe Gracht 46 - 3512 LT Utrecht - telefoon 0302 311 543
Visueel gehandicapten kunnen hun aanvragen voor het vakantie subsidiefonds richten
aan LSBS (Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden) op bovenstaand adres.

> Vakantiefonds voor jongeren tot 18 jaar:
Stichting Zonnewende -

Westerdijk 199 -

1621 LN Hoorn -

Tel. 0229 - 21 79 14

>Andere organisaties
- Tiel: Van Overasselt Fonds - Postbus 563 -4000 AN Tiel.
- Friesland: Stichting De Pijler - Beemdgras 2 - 8935 BK Leeuwarden
- Arnhem: Nicolai Broederschap - tel: 026- 442 51 92
- Gen. Diaconaat Raad v/d Ned. Hervormde Kerken telefoon 0343 523 611
- Diaconaat v/d Gereformeerde Kerken telefoon 0334 960 305
- RK Caritas, aanvragen via uw plaatselijk parochie
- Kinderen met kanker, Stichting Gaandeweg, via het behandelende Ziekenhuis
- Stichting Vreugde Gehandicapte Jeugd (jongeren onder de 18 jaar
adres: Dr. H.E , van Gelderlaan 117, 2552 KJ Den Haag
In een aantal situaties kan een beroep gedaan worden op de WMO. Financiële hulp wordt
soms ook verleend door zorgverzekeraars . Binnen uw woonplaats zijn kerken en soms
particuliere organisaties bereid u financieel te ondersteunen. Informatie hier over is
verkrijgbaar via plaatselijke hulpverlening organisaties, welke vermeld zijn in de
gemeentegids.
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