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Maak het verschil
Groene uitjes voor gezinnen, verantwoorde teambuilding en
inspirerende vergaderlocatie in de natuur. Dit vindt u bij Vinkeveen
Haven. De Vinkeveense Plassen zijn een bijzonder groen, waterrijk
gebied midden tussen Amsterdam en Utrecht in.
Vinkeveen Haven onderscheidt zich door het duurzaamheidskeurmerk Green
Key, een internationaal keurmerk dat aangeeft dat wij er alles aan doen om het
milieu te sparen, zonder dat de gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Wij
gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist.
Met zo’n 5.500 gasten per jaar en ongeveer 150 jonge werknemers in dienst,
kunnen wij het verschil maken! Komt u bij ons het terrein op, dan vallen direct
de afvalstations met gescheiden afvalbakken op. Toiletten en douches maken
gebruik van waterbesparende kranen. Elektriciteit komt van een 100% groene
stroomleverancier en eigen zonnepanelen. Schoonmaakmiddelen met een veel
lagere milieubelasting. Voedingsmiddelen van lokale en biologische leveranciers.
De lijst met duurzame maatregelen is eindeloos!
Ook in het aanbod van onze activiteiten is duurzaamheid duidelijk terug te zien.
De verhuur van zeilboten, roeiboot, elektrische sloep, kano, kajak, SUP,
waterfiets, gewone fiets en kickbike heeft een bijzonder kleine footprint.
In het taartdiagram is te zien hoe de verhuur van deze voortbewegingsmiddelen
zich tot elkaar verhoudt. Het grote aandeel kano-verhuur is te verklaren door de
vele schoolklassen die wij in het voor- en najaar op het water brengen.
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Een activiteit waarbij alles draait om zwerfafval is het Plassenjutten, het water
op met een vuilniszak en grijper om de omgeving vrij van zwerfafval te maken.
In 2018 hebben 195 gasten aan deze activiteit deelgenomen.

Geef het goede voorbeeld
Goed voorbeeld doet volgen - Het afgelopen jaar hebben wij mogen waarnemen
dat personeelsleden die voorheen niet met het milieu bezig waren, duurzamere
beslissingen is gaan nemen sinds het bij ons werkt. Zij vertelden dit vol trots aan
de Green Key coördinator. Een mooier compliment voor de coördinator bestaat
niet!
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst - We willen de deelnemers aan onze
clinics een schone les-omgeving bieden, waarin het veilig is om te zwemmen.
Bovendien is op watersportdag gaan méér dan leren zeilen, het draagt ook bij
aan de vorming van het kind. Hoe gaat de wereld van onze kinderen er uit zien
als ze het normaal vinden dat er overal zwerfvuil slingert? Daarom is zorg voor
het milieu en informeren over de zorg voor het milieu een sleutelelement in onze
business.

Aan het werk met een handicap
Vinkeveen haven biedt twee werkplekken voor mensen met een handicap. Voor
iedereen is werk belangrijk, maar juist voor mensen die minder makkelijk in de
maatschappij bewegen is de regelmaat en het sociale van een vaste baan van
uiterst groot belang.

Sponsoring
●

●
●

Ons restaurant Het Voordek sponsort schaatsvereniging Nooit Gedacht uit
Wilnis, en dan met name de groep G-schaatsers. We doneren een jaarlijks
sponsorbedrag en de G-schaatsers sluiten het trainingsseizoen af met een
boottochtje en pannenkoeken eten.
Voor het jaarlijks terugkerende evenement VinkeFest sponsoren wij de
kano's op de Familiedag.
We sponsoren onze cursist Jonna Meesters die al op 14-jarige leeftijd
bezig is om het enorme bedrag van 22.000 euro bij elkaar te krijgen om
een half jaar met School at Sea mee te kunnen varen. Door haar
ervaringen als 9-jarige cursist bij ons op de zeilschool is ooit haar droom
ontstaan om aan dit project deel te kunnen nemen!

4

Jaarverslag MVO 2018 Vinkeveen Haven

Duurzame hoogtepunten
Iedere dag zijn we met duurzaamheid bezig, maar deze drie
hoogtepunten per bedrijfsonderdeel springen er uit.

Zeilschool De Vinkeveense Plassen
Op de vier donderdagavonden van oktober gaf de SUP-instructrice van de
zeilschool gratis SUP-les aan actieve ouderen. Het belang van beweging voor
ouderen is niet te onderschatten: fitter voelen en sociale contacten opdoen is
essentieel voor de kwaliteit van het leven. De vier avonden waren dan ook
allemaal vol en werden als geweldig leuk ervaren!
De € 10,- die de ouderen betaalden voor een pas om de hele maand allerlei
sporten te kunnen uitproberen, werd aan het Fonds Gehandicaptensport
geschonken.
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Restaurant Het Voordek
Saté van de Vegetarische Slager of een pannenkoek met compote van appeltjes
van Ruizendaal? Misschien wist u het al: vegetarisch eten en kiezen voor lokale
producten is beter voor het milieu! Restaurant Het Voordek draagt het
duurzaamheidskeurmerk Green Key (niveau Goud) . Eén van de pijlers van Green
Key is Communicatie met gasten. Communicatie is tweerichtingsverkeer, dus gaf
het personeel van Het Voordek dit keer de gasten het woord. Zeventien gasten
vulden de enquête in. Komen de gasten speciaal naar Het Voordek vanwege het
Green Key keurmerk? Niet specifiek: slechts vier van de zeventien respondenten
wist voordat ze bij Het Voordek reserveerden, dat het restaurant een duurzaam
keurmerk heeft. Op de vraag welke duurzame maatregelen de gasten belangrijk
vinden, antwoordde de meerderheid wel significant vaker ‘Belangrijk’ dan
‘Minder belangrijk’ of ‘Onbelangrijk’ (zie afbeelding).

Het Voordek krijgt van de gasten het duurzame rapportcijfer 7,8. Zichzelf geven
de gasten gemiddeld het rapportcijfer 6,4 wat betreft een duurzame levensstijl.
Uit de enquête kwamen een aantal nuttige tips voor het restaurant. Zo waren de
gasten bijvoorbeeld niet op de hoogte van het feit dat Het Voordek werkelijk op
100% groene stroom draait. Veel stroomleveranciers leveren slechts een deel
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groen, maar Het Voordek kiest bewust voor Green Choice die gegarandeerd
100% groene stroom levert. Verbeterpunt is dan ook het meer communiceren
van de duurzame maatregelen die al sinds de bouw van Het Voordek van kracht
zijn. Volgend jaar zal er weer een enquête plaatsvinden en het personeel hoopt
-naast wederom het Green Key niveau Goud- ook een volle 8 van de
restaurantgasten te krijgen!

Vinkeveen Haven
Zaterdag 20 oktober organiseerden Vinkeveen Haven en NME Centrum De
Woudreus het evenement ‘Plassenjutten’. Veertig enthousiaste deelnemers
gingen het water op in kano’s, eigen boten en zelfs op SUPs. Ook te voet werd er
zwerfafval langs de straten weggehaald. Maar liefst 6 grote kliko’s vol afval is
verzameld. Deze actie was dus hard nodig!
Het water gaf een aantal bijzondere vondsten prijs: stootkussens, onderdelen
van zeilboten en heel veel verpakkingen van etenswaren. Voor wie wilde was er
de mogelijkheid om een kunstwerk van de gevonden materialen te maken.
Overigens werd er
tegelijkertijd in de grachten
van Utrecht door het WNF
een vergelijkbare actie
georganiseerd: plastic
vissen vanuit boten
gemaakt van grachtenafval.
Dit geeft wel aan dat het
zwerfafvalprobleem echt leeft in de
maatschappij. De
Vinkeveense Plassen
behoren tot het schoonste
water van Nederland, laten
we dat ook zo houden.
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Doelstellingen 2019
Goede vervanging voor rietjes in het restaurant
Na een testperiode met papieren rietjes is
gebleken dat papier geen oplossing is voor
een restaurant waar veel kleine kinderen
komen. De rietjes zijn al tot pap gekauwd ver
voordat het drankje op is.
We zouden graag op bamboe overstappen,
maar dat is op dit moment financieel niet
haalbaar. Hopelijk in 2019 wel! Ook RVS
rietjes zijn in ons restaurant geen optie,
vanwege het feit dat deze rietjes teveel
zouden verdwijnen in plaats van hergebruikt
te worden.
Gelukkig zien we dat steeds meer mensen
het rietje weigeren. Zij hebben eigen
oplossingen mee zoals speciale drinkbekers
voor kleine kinderen en RVS rietjes.

Workshop Green IT voor het kantoorpersoneel
Ook in de recreatiesector vindt digitalisering plaats. Klanten kunnen nu
bijvoorbeeld online een boot reserveren en betalen. Dit maakt het leven voor
zowel de klant als voor ons steeds gemakkelijker. Duurzaam verantwoord
omgaan met computers en printers is daarom steeds belangrijker. Green Key
coördinator van Vinkeveen Haven Meryl van Vliet heeft vijf jaar lang voor EXIN exameninstituut voor IT-ers - gewerkt en zich daar intensief ingezet voor het
examenprogramma Green IT Citizen en Foundation. Op 16 april 2019 verzorgt
zij voor het kantoorpersoneel van Vinkeveen Haven een interessante workshop
Green IT.
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Nog minder gas, water en elektriciteit gebruiken
De toename van gasten heeft een stijging van gas, water en elektriciteit gebruik
tot gevolg gehad. Uiteraard zijn wij blij met meer gasten, zo kunnen we nog
meer mensen een duurzame vrijetijdsbesteding bieden. Om zoveel mogelijk
gasten ertoe aan te zetten om zuinig met gas, water en elektriciteit om te gaan
komen er informatieve plaquettes te hangen bij kranen en op deuren.

Meer promotie Juttas
“Ga je de natuur in, kom een juttas
ophalen, vullen en inleveren en ontvang
een gratis drankje!”
Het initiatief van de Juttas komt van de
stranden aan de Noordzee, maar ook in
het binnenland dringt de Juttas door.
Sinds oktober 2018 bieden wij de Juttas
aan, met name in de lente van 2019
zullen wij middels promotie nog meer
jutters proberen te bereiken en
activeren.

Maatschappelijke lezing organiseren
Vinkeveen Haven beschikt over fantastische zalen voor lezingen. In 2019 zullen
wij zelf minstens één lezing organiseren: “Zeilend de plastic soep verkennen”
door By the ocean we unite. Om de drempel voor bezoekers zo laag mogelijk te
maken, wordt gekeken naar de mogelijkheden om voor iedereen gratis toegang
tot deze lezing te realiseren.
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