Jaarverslag Surf&Durf 2019
In 2019 heeft Surf&Durf zijn activiteiten op diverse vlakken uitgebreid en geprofessionaliseerd.
Hieronder is een beknopte weergave te vinden van de activiteiten van Surf&Durf.
Vrijwilligersbeleid, bestuur en commissies
Als stichting is Surf&Durf afhankelijk van vrijwilligers in de uitvoering van activiteiten. Voorgaande
jaren ondersteunde een toenemend aantal vrijwilligers op het strand bij de surftherapie en de
bijeenkomsten van de Surf&Durf-club. Door een uitbreiding van activiteiten en professionalisering
binnen de stichting, ontstond de behoefte naar ondersteuning achter de schermen. In samenwerking
met een deskundige van PEP op gebied van vrijwilligersbeleid zijn eerste stappen gezet in het creëren
van een hernieuwde organisatiestructuur. Aanvullend heeft Surf&Durf een vrijwilligersbeleid
opgesteld, ondersteund en gekeurd door het HKV (Haags Keurmerk Vrijwilligersbeleid). Met het
vaste team van vrijwilligers hebben diverse WOG (Waardering en Ontwikkeling Gesprekken) en
netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden. Hieruit zijn in 2019 zes commissies ontstaan, met
vrijwilligers die zich willen inzetten op een gespecificeerd en voor hen interessant vlak.
De diverse commissies zijn als volgt ingericht:
Finance (Financiering, inkomsten en uitgaven)
Fonds & Spons (Fondsen en Sponsoring)
Branding (Zichtbaarheid)
Werving & Binding (Coördinatie van vrijwilligers en deelnemers)
Events (Organisatie van uitjes en evenementen)
Kwaliteitbeheer (Onderzoek en evaluatie van de surftherapie)
Op deze vlakken krijgt de directie ondersteuning in de uitvoering van taken. Middels periodiek
commissie overleg en vrijwilligersbijeenkomsten vindt de coördinatie in en tussen commissies plaats.
In Scheveningen vond dit jaar het tweede vrijwilligersuitje plaats, waarbij vrijwilligers vanuit bestuur,
commissies, de surftherapie en de Surf&Durf club samen zijn gekomen. Een groot aantal betrokken
vrijwilligers heeft een Surf&Durf trui mogen ontvangen als waardering voor hun inzet. Als kers op de
taart is afgelopen jaar een vrijwilliger beloond door de Haagse Vrijwilligersprijzen. Zij heeft binnen de
categorie Jeugd en Onderwijs de prijs van ‘Vrijwilligers van het jaar’ in ontvangst mogen nemen.
Naast de oprichting van de commissies is eind 2019 een bestuur aangesteld. Een voorzitter,
penningmeester, notulist en algemeen bestuurslid bieden ondersteuning aan Surf&Durf in de vorm
van een controlerende bestuursfunctie.
Surftherapie en de Surf&Durf-club op locatie
Domburg
Naar aanleiding van de pilot in het najaar van 2018 is in 2019 Surf&Durf op locatie Domburg
voortgezet. Er heeft zowel en voorjaar als een najaar seizoen plaatsgevonden. De therapie groep
bestond uit 2-3 deelnemers en werd geleid door één psychomotorisch therapeut die de rol van
groepstrainer en surfleraar op zich nam. Tijdens de therapie is er zowel gewerkt aan het vergroten
van het zelfvertrouwen van de deelnemers als de persoonlijke leerdoelen (variërend van grenzen
aangeven en het verbeteren van sociale vaardigheden). Tevens is er in Domburg de Surf&Durf-club
opgericht. De Surf&Durf-club heeft vijf keer plaatsgevonden. De locatiemanager is haar netwerk aan
het uitbreiden in contact met lokale organisaties. In verband met het grote aantal aanvragen voor de
surftherapie zet zij acties uit om vrijwilligers aan te trekken.

Scheveningen
Net als voorgaande jaren zijn twee seizoenen surftherapie aangeboden in Scheveningen, waarbij
deelnemers van diverse leeftijden hebben geoefend met persoonlijke sociale en emotionele
vaardigheden. Variërend van het leren omgaan met faalangst tot het verbeteren van sociale
vaardigheden hebben deelnemers een ontwikkeling doorgemaakt. Daarnaast is de eerste individuele
surftherapie van start gegaan, waarbij een kind met hulp van een psychomotorisch therapeut meer
zelfvertrouwen heeft ontwikkeld in en rondom het water. De trainer van de surftherapie biedt net als
voorgaande jaren de werkvormen aan en wordt hierin ondersteund door de surfleraar. Afgelopen
jaar kreeg de trainer hierin een coachende functie. De trainer sprak regelmatig met de persoonlijke
begeleiders over hun werkwijze en therapeutische houding en ondersteunde hen in hun begeleiding.
De Surf&Durf-club in Scheveningen is gegroeid en werd afgelopen jaar aangeboden en aangestuurd
door een vaste vrijwilliger. Er is een vaste club van deelnemers ontstaan die met plezier de lessen
vanuit de Surf&Durf-club volgt.
Op beide locaties is data verzameld van het effect van de surftherapie. De resultaten vanuit
vragenlijsten en een praktische balansoefening geven informatie over fysieke en emotionele balans,
het zelfvertrouwen en sociaal-emotionele welbevinden van de deelnemers. In de evaluatie werd met
de ouders de persoonlijke doelen van de deelnemers geëvalueerd en zijn eventuele vervolgstappen
en doorverwijzingen besproken. De data wordt momenteel gebundeld voor toekomstig onderzoek
naar de effecten van de surftherapie.
Evenementen
In 2019 zijn de eerste Surf&Durf uitjes georganiseerd in Domburg en Scheveningen. Onder andere
BOBA en Back2Basic hebben hieraan deelgenomen. In samenwerking met de surfscholen en
vrijwilligersorganisaties zoals de Haagse Helpers konden deelnemers een Surf&Durf ervaring in één
dag beleven. Hoewel sommige deelnemers bekend waren met Surf&Durf, zijn tevens deelnemers
geworven via scholen en zorginstellingen. Uit het aanbod van dergelijke uitjes en het enthousiasme
hieraan verbonden, zijn aanmeldingen voor de surftherapie voortgekomen.
Vergroten zichtbaarheid Surf&Durf
De locatiemanager van Domburg en de oprichters zijn voorzien van persoonlijke visitekaartjes. Er zijn
tevens nieuwe flyers bedrukt en verspreid in de regio Scheveningen en Domburg. Vanuit media
hebben zowel in Domburg als Scheveningen interviews plaatsgevonden. Zo is de vestiging op
Domburg gepresenteerd op Omroep Zeeland. Ook digitaal hebben ontwikkelingen plaatsgevonden in
zichtbaarheid en netwerk. Er is een nieuw concept ontwikkeld voor de Surf&Durf nieuwsbrief, die
eind van het jaar gelanceerd wordt. De activiteiten en daarbij komend het netwerk van Surf&Durf op
sociale media is afgelopen jaar exponentieel gegroeid.
Op de uitvoerende locaties van Surf&Durf zijn afgelopen jaar de eerste stappen gezet in de oprichting
van een webshop, waarbij Surf&Durf-poncho’s verkocht zijn aan geïnteresseerden. Voornamelijk
vrijwilligers en deelnemers, maar ook ouders hebben vol enthousiasme een dergelijke aankoop
gedaan.
Vergoeding en materiaal
Om meer zichtbaarheid te creëren en minder afhankelijkheid van andere partijen te kunnen
opereren heeft Surf&Durf contact gelegd met diverse organisaties voor sponsoring van materiaal.
Surf&Durf heeft met Hart Beach een overeenkomst gesloten over de aanschaf van lycra’s, nodig voor
de surftherapie in Scheveningen. Daarnaast zijn onder andere contacten gelegd met Decathlon, voor
mogelijkheden in sponsoring van materiaal voor de webshop van Surf&Durf.
Naast het bekostigen van Surf&Durf activiteiten middels fondsen en sponsoring is afgelopen jaar een

crowdfunding opgezet zodat de oprichters bij de Internationale Surftherapie Conferentie aanwezig
konden zijn. Er is tevens een nieuw concept ontwikkeld voor een maandelijkse donatie voor
particulieren met de naam Wordt Vriend Van Surf&Durf.
Door het ontwikkelen van een grove opzet van het verdienmodel, zijn de inkomsten en uitgaven
afgelopen jaar op elkaar afgestemd.
Samenwerking met scholen, surfscholen en de International Surftherapy Organization
In 2019 is de samenwerking met de Hogeschool van Arnhem Nijmegen uitgebreid in het aanbod van
stagemogelijkheden en presentaties over ondernemingschap.
In Scheveningen heeft Surf&Durf de samenwerking met Hart Beach uitgebreid op gebied van
sponsoring en marketing. Beide partijen zullen meer samenwerking zoeken en naar elkaar refereren
op social media en in contact met gemeente, fondsen en andere (inter)nationale instanties.
In Domburg heeft de locatiemanager van Surf&Durf als surfinstructrice ervaring opgedaan in het
aanbod van surflessen en veiligheid in en rondom het water. De locatiemanager is tevens als
surfinstructrice aan Surfshop Domburg verbonden, wat een nauwe samenwerking mogelijk heeft
gemaakt.
In november hebben de oprichters in Los Angeles een conferentie bijgewoond van de International
Surftherapy Organization (ISTO). Samen met 30 andere organisaties heeft Surf&Durf informatie
uitgewisseld over elkaars werkwijze. In vier dagen hebben de oprichters veel informatie ontvangen
en inspiratie opgedaan voor onderzoek en projectontwikkeling. Vanuit de eerste netwerkcontacten is
direct een vervolg gegeven aan de Europese sectie van de ISTO, waarvoor in 2020 een Europees
congres georganiseerd zal worden.

