
2021 - Jaarverslag Surf&Durf  
 

Het jaar 2021 was bijzonder voor Surf&Durf en stond in het teken van het 5 jarig jubileum. De 

bijzondere ontwikkelingen alsmede de lancering van een nieuwe locatie en de eerste Vriendendag 

die heeft plaatsgevonden, tonen de groei van de afgelopen 5 jaar. In dit jaarverslag is een beknopte 

weergave te vinden van de ontwikkelingen van 2021 binnen Surf&Durf.  

Surftherapie en de Surf&Durf-club op locatie 

Domburg  

In het voorjaar hebben 3 kinderen deelgenomen aan de surftherapie. In het najaar heeft geen 

surftherapie traject plaatsgevonden in verband met gedeeltelijke afwezigheid van de 

locatiemanager. In de Surf&Durf-club in Domburg hebben 10 kinderen deelgenomen en zijn in totaal 

33 deelnames geregistreerd.  

Scheveningen 

In het voorjaar hebben 5 kinderen deelgenomen aan de psychomotorische surftherapie. Binnen de 

Surf&Durf-club hebben 14 kinderen deelgenomen aan de bijeenkomsten. In totaal waren er 53 

deelnames bij de Surf&Durf-club verspreid over het aantal bijeenkomsten.  

In het najaar hebben 4 kinderen deelgenomen aan het reguliere psychomotorisch surftherapie 

traject. In verband met uitval van de locatiemanager in de laatste surftherapie sessie, is een 

alternatieve sessie georganiseerd met skatesurfen als onderdeel. Daarnaast heeft een pilot 

psychomotorisch surftherapie traject in samenwerking met FamilySupporters plaatsgevonden waar 3 

kinderen aan hebben deelgenomen. Deze kinderen waren in zorg bij FamilySupporters en hebben 

een (deel)traject bij Surf&Durf doorlopen. In totaal hebben 11 kinderen deelgenomen aan de 

Surf&Durf-club in het najaar en zijn in totaal 44 deelnames geweest.  

Katwijk 

In samenwerking met de GGZ instantie FamilySupporters en surfschool Katwijk heeft Surf&Durf in 

het najaar een pilot surftherapie traject aangeboden gericht op preventie en systemische zorg. Door 

middel van een subsidie van de gemeente Katwijk hebben Surf&Durf en FamilySupporters een 

aangepast surftherapie traject ontwikkeld voor kinderen met hun ouders. Dit traject Surf, Ontmoet 

en Durf bedroeg een intakegesprek, drie bijeenkomsten, een evaluatie en een terugkombijeenkomst. 

In totaal hebben 6 kinderen met hun ouders deelgenomen aan dit project. De gemeente Katwijk 

heeft de subsidie doorgezet naar 2022 zodat het project verlengd kan worden.  

Op alle locaties is data verzameld van het effect van de surftherapie op gebied van fysieke en 

emotionele balans, het zelfvertrouwen en sociaal-emotionele welbevinden van de deelnemers.  

 

Visie, strategie en beleid 

Vanuit het in 2020 opgestelde strategisch plan waarin visie, strategie en financieel beleid is 

vastgelegd, heeft Surf&Durf in 2021 dit beleid vormgegeven in het uitrollen van activiteiten.  

Er hebben voornamelijk activiteiten plaatsgevonden rondom de volgende twee pijlers: 

 Maandelijkse donaties bewerkstelligen in de vorm van een ‘Wordt Vriend van Surf&Durf’ 

formule, waarbij enthousiaste mensen die betrokken willen zijn bij Surf&Durf maandelijks 

een bedrag naar keuze kunnen doneren. 



 Samenwerking met instanties bewerkstelligen om de vergoeding van de surftherapie te laten 

lopen door gelden vanuit jeugdzorg.  

Hieruit zijn diverse resultaten geboekt. Momenteel heeft Surf&Durf 31 Vrienden die trouw hun 

steentje bijdragen aan de stichting middels een maandelijkse donatie. In 2021 is in totaal 2177 euro 

ontvangen aan donaties van Vrienden van Surf&Durf. In november is de eerste Vriendendag 

georganiseerd om iedereen te bedanken die een maandelijkse bijdrage doneert. Deze dag is met veel 

enthousiasme ontvangen door de 19 Vrienden die hebben deelgenomen.  

Een grote ontwikkeling heeft plaatsgevonden in samenwerking met de zorginstantie 

FamilySupporters. Zowel in Katwijk als Scheveningen heeft Surf&Durf een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten met FamilySupporters in het aanbod van psychomotorische 

surftherapie voor cliënten vanuit de regio of de zorginstelling. In Scheveningen is Surf&Durf als 

onderaannemer aangesteld om een (deel)traject voor cliënten te organiseren. In Katwijk is een 

gezamenlijk project van start gegaan om de samenwerking te onderzoeken en vorm te geven voor 

kinderen in de regio. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren met een hulpvraag de 

psychomotorische surftherapie bij Surf&Durf volgen en wordt dit bekostigd door de gemeente.  

Naast bovengenoemde pijlers heeft Surf&Durf activiteiten georganiseerd gericht op de 

professionalisering van de verschillende locaties. Naast de drie aangestelde locatiemanagers voor 

Scheveningen en Domburg is voor Katwijk een locatiemanager aangesteld. In het voorjaar heeft een 

heidag plaatsgevonden om de ontwikkelingen voor Surf&Durf voor de verschillende locaties te 

evalueren en verder vorm te geven. De locatiemanagers hebben de samenwerking tijdens de heidag 

en daarbuiten met elkaar gevonden, wat de uitvoering van activiteiten op het strand ten goede 

komt.  

Financiële draagkracht  

Bij aanvang van 2021 is samenwerking gezocht met een accountant die de jaarrekening van 

Surf&Durf heeft opgesteld. In samenwerking met een consultant zijn de inkomsten en uitgaven over 

2021 op een verbeterde wijze vastgelegd.  

In 2020 en 2021 zijn diverse fondsen aangeschreven en subsidies aangevraagd voor 

professionalisering van de organisatie en uitbreiding van activiteiten. In 2021 heeft Surf&Durf gelden 

ontvangen van diverse fondsen, waaronder het Foppefonds, de Dirk Kuyt Foundation, Dr. C.J. 

Vaillantfonds, NCPH, MAEX, een subsidie van de gemeente Katwijk en sponsoring vanuit Old Grand 

Dad. Vanuit deze organisaties zijn bijdrages toegekend voor aanschaf van materiaal, opleiding van 

vrijwilligers en uitvoering van activiteiten op locatie. Het totale bedrag aan fondsen dat Surf&Durf in 

2021 heeft ontvangen is 31440 euro.   

Met de groei van het aantal vrijwilligers en functies op locatie, zijn materialen aangeschaft om de 

zichtbaarheid te verbeteren en uitvoering van activiteiten te vergemakkelijken. Met behulp van 

ontvangen gelden uit fondsen zijn Jacks voor locatiemanagers en truien voor trainers aangeschaft. 

Daarbij zijn locatie tassen aangeschaft waarin waterdichte horloges, waterschoentjes en 

administratief materiaal zijn opgenomen. Vanuit subsidiegelden van MAEX hebben twee 

locatiemanagers deelgenomen aan workshops vanuit de International Surftherapy Oranisation.  

Onderzoek en effectiviteit 

Voor de tweede keer presenteerde Surf&Durf een artikel in het Tijdschrift voor Vaktherapie. Dit 

betrof een pilot-onderzoek naar het effect op zelfvertrouwen, balans en kwaliteit van leven en 

stroomde voort uit een scriptie onderzoek uitgevoerd door een student aan de psychomotorische 

therapie opleiding van de HAN. Daarnaast hebben meerdere studenten vanuit de HAN, Windesheim, 

InHolland en de PMKT opleiding in 2021 bij Surf&Durf stage gelopen of onderzoek verricht. Hieruit is 



onder andere een draaiboek ontwikkeld gericht op de werving van nieuwe deelnemers op het 

speciaal basisonderwijs. Daarnaast is onderzoek gedaan naar een verbeterd meetinstrument  

voor de effectmeting van dynamische motorische balans. 

Bestuur 

In 2021 heeft het algemeen bestuurslid besloten het bestuur van Surf&Durf te verlaten in verband 

met persoonlijke ontwikkelingen op andere vlak. Hiermee is een open plek ontstaan voor een nieuw 

algemeen bestuurslid. Doorlopend heeft in 2021 elk kwartaal een bestuursvergadering 

plaatsgevonden om de doorlopende zaken en ontwikkelingen te bespreken.  

Vrijwilligers 

In 2021 heeft een totaal van 119 vrijwilligers Surf&Durf ondersteund bij de activiteiten. Meer 

specifiek zijn in Scheveningen momenteel 75 vrijwilligers actief in ondersteuning bij de surftherapie 

en Surf&Durf-club. In Domburg zijn 23 vrijwilligers betrokken geweest bij de activiteiten op locatie en 

in Katwijk betrof dit 7 vrijwilligers. In de ontwikkeling van het beleid en binnen commissies zijn in 

2021 een aantal van 15 vrijwilligers actief geweest. Ter waardering hebben zowel in Scheveningen als 

in Domburg een vrijwilligersuitje plaatsgevonden.  

In 2021 was voor diverse vrijwilligers op persoonlijk vlak een bijzonder jaar. De twee oprichters en 

directieleden hebben in 2021 een baby gekregen. Daarnaast is de locatiemanager van Domburg in 

verwachting van haar baby die in 2022 geboren zal worden.  

Samenwerking met derden 

Zowel Sportshop Domburg als Hart Beach zijn al meerdere jaren een trouwe samenwerkingspartner 

van Surf&Durf. in 2021 heeft Sportshop Domburg als blijk van waardering opnieuw de 

materiaalkosten van de surfboards en wetsuits gedoneerd aan Surf&Durf. Daarnaast heeft Surf&Durf 

in samenwerking met Sportshop Domburg en Fonds Kind&Handicap een bestelling van surfboards in 

gang gezet. Een deel van de gesponsorde lycra’s vanuit surfschool Hart Beach zijn in 2021 gearriveerd 

en direct in gebruik genomen, waardoor Surf&Durf beter zichtbaar is in het water. Naast 

bovengenoemde surfscholen heeft Surf&Durf in 2021 samenwerking gevonden met Surfschool 

Katwijk, welke als blijk van waardering de materiaalkosten van de surfboards en wetsuits en inzet 

van de surfleraar gedoneerd heeft.  

Zoals eerder genoemd is Surf&Durf in 2021 de samenwerking aangegaan met zorginstantie 

FamilySupporters in de vorm van een onderaannemerschap. Deze samenwerking zal de komende 

jaren doorgezet en uitgebreid worden.   

Al meerdere jaren is Atelier Jeda een trouwe samenwerkingspartner van Surf&Durf waar Surf&Durf 

bij terecht kan voor aanschaf van divers materiaal voor activiteiten op het strand en 

professionalisering van de stichting. In 2021 hebben zij Surf&Durf petjes voor de Vrienden van 

Surf&Durf volledig gesponsord.  

Samenwerking met de ASN (Aangepast Surfen Nederland) is verder tot stand gekomen en hiervoor 

hebben overlegmomenten plaatsgevonden om de gezamenlijke missie en visie te inventariseren.  

Daarbij is Surf&Durf blijvend betrokken bij de ISTO (International Surf Therapy Organization.  

In 2021 zijn in de samenwerking met de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) het aanbod van 

stagemogelijkheden geconcretiseerd en is Surf&Durf in een bouwsteen van de opleiding opgenomen. 

Daarnaast is samenwerking gezocht met de UvA (Universiteit van Amsterdam) voor een dergelijk 

aanbod van presentaties en workshops voor studenten op het strand, om hen een impressie te 

geven van het werk als PMT’er in psychomotorische surftherapie.  


