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Meer informatie over sponsoring?  
www.eendracht.nl of bel 010 - 290 50 00

SPONSOR/PARTNER/MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS INHOUD

Stichting Zeilschip Eendracht ontvangt geen subsidie, maar wordt gesteund 
door haar verenigingsleden, vrijwilligers, klanten, partners en sponsors.  

De een draagt bij in natura, de ander met financiële middelen. Mede dankzij 
onderstaande bedrijven en organisaties kunnen wij onze maatschappelijke 

projecten aan boord van de Eendracht organiseren en ons zeilschip in de vaart 
houden. Want zeilen met de Eendracht doe je samen!

Onze sponsors en partners

Onze maatschappelijke partners

C.J. Jaski Fonds
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Extra informatie  
dagtocht
Op dagtochten vanuit Rotterdam varen we minimaal  
2 uur heen en 2 uur terug over de Nieuwe Waterweg.  
We zeilen op deze dagtochten een aantal uren op zee en 
het diner vindt al varend plaats op de Nieuwe Waterweg.

Op dagtochten vanuit zeehavens, zoals vanuit Vlissingen 
en IJmuiden, varen we direct de zee op. Zo’n actieve  
zeildag sluiten we af met een diner aan boord. Meestal 
is dit in de haven, maar dit kan ook nog op zee zijn.
 
Ieder kind onder de 15 jaar mag alleen mee onder  
begeleiding van minimaal één volwassene. Is een kind 
kleiner dan 1.40 meter? Dan is het dragen van een  
reddingsvest (aan boord beschikbaar) verplicht.

Zomerprogramma 2019

Het Eendracht -
avontuur
Met bijna 60 meter lengte, 13 meter breedte en een 
diepgang van 5 meter is dit zeilschip de grootste gaffel-
topzeilschoener van Nederland. Zeilschip Eendracht valt 
in de A-klasse zeilschepen. Ook wel tall ships genoemd; 
de grootste zeilschepen van de wereld. Met ons zeilschip 
kan je kort of lang(er) op zeilavontuur. Of je nu jong bent 
of oud, kiest voor een dagje uit over de Nieuwe Waterweg 
of een actieve zeilvakantie in Europa. De Eendracht 
heeft voor elk wat wils! De bemanning bestaat vrijwel 
helemaal uit vrijwilligers. Geen zeilervaring? Dat is niet 
nodig. Onze professionele crew leert je graag alles over 
het reilen en zeilen op deze driemastschoener.

Samenwerken: het Eendracht-concept
Zeezeilen doe je vooral samen. Een dagtocht is vanaf 
8 jaar en je hebt de keuze hoe actief je meewerkt. Een 
meerdaagse reis is vanaf 15 jaar. Dan draait iedereen 
mee in het wachtsysteem van ‘4 uur op - 8 uur af’.  
Zo kan de Eendracht dag en nacht doorzeilen. Bij  
elke wacht horen verschillende taken. Zo help je met 
schoonmaken en zeunen (helpen in de bediening),  
assisteer je in de kombuis, werk je mee om de zeilen te 
hijsen, strijken en te trimmen, help je bij het overstag 
gaan, sta je aan het roer en leer je meer over navigatie. 

Duik in het Eendracht-avontuur en beleef zelf wat het 
ruime sop met je doet.

DE REIZEN DE REIZEN

Check in/out: 10:00u - 19:00u
Boordprijs: 117,50 / Jongerenprijs: 58,75 (8-25 jaar)

Ontdek het grootste natuurgebied van  
Nederland; de Noordzee.

Inbegrepen bij onze dagtochten
 � Welkom aan boord met koffie, thee en een lekkere koek.
 � Lunch en snack.
 � Een verrassingsdiner (Captains dinner of Blauwe Hap).
 � Onbeperkt koffie, thee, fruit en tapwater.

Vanuit Rotterdam
Beleef Rotterdam-Rijnmond vanaf het water  
en zet koers naar zee.

 � Zaterdag 20 april - volgeboekt
 � Zaterdag 22 juni - volgeboekt
 � Zondag 23 juni - volgeboekt
 � Zaterdag 17 augustus - nieuw!
 � Maandag 9 september - nieuw!
 � Zaterdag 21 september
 � Zondag 22 september

Vanuit IJmuiden
Even door de sluizen en dan is het tijd om te zeilen!

 � Dinsdag 25 juni 

Vanuit Vlissingen
Alle hens aan dek! We starten gelijk  
met het hijsen van de zeilen.

 � Zondag 1 september

Zeilvakanties voor iedereen van 15 tot en met 
80 jaar, in binnen- en buitenland! Europa op 
een unieke manier ontdekken? Jouw volgende 
groepsreis begint hier! 

Korte zeilreizen
Toe aan een korte break? Altijd al eens op een groot  
zeilschip willen zeilen, maar is een lange reis nog te hoog 
gegrepen? Boek dan een van onze korte zeilreizen en  
ontdek de wereld van het zeezeilen.

Lang weekend zeilen  
tijdens Hemelvaart
Rotterdam - Vlissingen
Check in: donderdag 30 mei om 10:00u
Check out: zondag 2 juni om 16:00u
Duur: 4 dagen
Boordprijs: 530,- / Jongerenprijs: 265,- (15-25 jaar)

Vaar mee naar sail-spektakel in Rouen 
Transport op eigen kiel!
L’Armada de la Liberté in Rouen,  
hét grote nautische evenement van Frankrijk.

Vlissingen - Rouen, Frankrijk 
Check in: zondag 2 juni om 21:00u
Check out: donderdag 6 juni om 16:00u
Duur: 5 dagen
Boordprijs: 495,- / Jongerenprijs: 247,50 (15-25 jaar)

Weekendje zeilen vanuit Harlingen
Harlingen - Rotterdam
Check in: vrijdag 9 augustus om 20:00u
Check out: zondag 11 augustus om 16:00u
Duur: 2 dagen
Boordprijs: 295,- / Jongerenprijs: 147,50 (15-25 jaar)

Dagje uitwaaien  
op de Eendracht

Zeilreizen

Van 8 tot en met 80 jaar

Wereldhavendagen*
Stap aan boord en laat je meevoeren in al  
het spektakel van wereldhaven Rotterdam.
Boordprijs: 45,- / Jongerenprijs: 22,50 (8-25 jaar)

 �  Zaterdag 7 september 
Check in / out: 10:00u - 13:30u of

 �  Zondag 8 september 
Check in / out: 14:00u - 17:30u

*  Tijdens de Wereldhavendagen maken wij  
een vaartocht door de haven van Rotterdam.  
Er wordt niet gezeild.

JUBILEUM

LAATSTE PLEKKEN!

Weekendje zeilen vanuit Rotterdam
vanuit Rotterdam
Check in: vrijdag 23 augustus om 10:00u
Check out: zondag 25 augustus om 16:00u
Duur: 3 dagen
Boordprijs: 375,- / Jongerenprijs: 187,50 (15-25 jaar)

Jubileumreis - Eendracht 30 jaar!
De Eendracht heeft wat te vieren. Ons zeil-
schip is sinds 1989 in de vaart! 30 jaar op 
volle zee en op bezoek in havens wereldwijd.

Rotterdam - Vlissingen
Check in: dinsdag  27 augustus om 20:00u
Check out: vrijdag 30 augustus om 17:00u
Duur: 3 dagen (4 nachten)
Boordprijs: 450,- / Jongerenprijs: 225,- (15-25 jaar)

Lange zeilreizen 
Ervaar de zee in al zijn eenvoud. Geen mobiel bereik,  
geen televisie en geen internet. Beleef zelf wat het leven 
als zeezeiler met je doet. Jouw volgende avontuur  
begint hier!

Cruise in Company - Noorse zeilreis
Fredrikstad, Noorwegen - Bergen, Noorwegen
Check in: zaterdag 13 juli om 16:00u
Check out: dinsdag 23 juli om 12:00u
Duur: 11 dagen
Boordprijs: 1.575,- / Jongerenprijs: 945,- (15-25 jaar)

Actieve zeilreis vanuit Denemarken
Aarhus, Denemarken - Harlingen, Nederland
Check in: zaterdag 3 augustus om 16:00u
Check out: vrijdag 9 augustus om 12:00u
Duur: 7 dagen
Boordprijs: 895,- / Jongerenprijs: 447,50 (15-25 jaar)
 

NIEUW

Dit is niet inbegrepen

 � De reis van en naar de Eendracht.
 � Eventuele excursies tijdens de reis.
 �  Overige drankjes (consumptiebonnen aan boord  
te koop, tegen contante betaling). 

 � Reisverzekering, verplicht.
 � Annuleringsverzekering, aanbevolen.

Elke aankoop telt. 
Boek en help mee!
Ontzettend trots zijn wij dat we de laatste jaren aan 
boord van de Eendracht steeds meer maatschappelijke 
projecten kunnen organiseren. Dit in samenwerking met 
andere goede doelen en maatschappelijke organisaties, 
zoals reizen en vaartochten met Het Vergeten Kind, 
Het Nationaal Ouderenfonds en de Voedselbank.

Dankzij onze verenigingsleden, sponsors, meer dan 
300 vrijwilligers en onze klanten kunnen wij jong tot oud  
laten ontdekken wat zeezeilen met je doet. Boek jouw 
favoriete zeilreis of dagtocht en help mee om onze 
maatschappelijke projecten mogelijk te maken en het 
zeilschip in de vaart te houden! Bekijk ons jaaroverzicht 
van 2018 op pagina 16-17.

*De prijzen in dit magazine zijn in euro’s. Op al onze 
zeilreizen en dagtochten zijn de Algemene Voorwaarden 
Eendracht van toepassing. Wij zijn niet aansprakelijk 
voor typefouten en je kunt hier ook geen rechten aan 
ontlenen.
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Winter programma 2019

DE REIZEN DE REIZEN

Mijlen maken voor 
het goede doel
Als je een zeilreis maakt met de Eendracht geef je niet 
alleen jezelf een boost, maar ook het goede doel. In 
de wintermaanden varen wij commerciële reizen om 
inkomsten te genereren. Op deze manier kunnen wij 
het zeilschip onderhouden, maar bovenal mensen die 
het om allerlei redenen niet zo goed hebben getroffen 
aan boord dé dag of week van hun leven bezorgen. 
Voor een zomers gevoel in alle opzichten, kies je dus 
voor een winterzeilreis met de Eendracht!

Wachtsysteem 
Dankzij het wachtsysteem kan de Eendracht dag en 
nacht blijven varen. Daarnaast kunnen de benodigde 
werkzaamheden continu worden uitgevoerd. De rode, 
witte en blauwe wacht lossen elkaar volgens onder-
staand schema af. Natuurlijk blijft er genoeg tijd om 
eindeloos te genieten en te ontspannen. In de middag 
zijn de wachten in tweeën gesplitst. Op deze manier 
draaien de wachten door en zie je de ene dag de  
zononsdergang en de andere dag de zonsopgang. 

 � 00:00 - 04:00 uur: hondenwacht
 � 04:00 - 08:00 uur: dagwacht
 � 08:00 - 12:00 uur: voormiddagwacht
 � 12:00 - 16:00 uur: achtermiddagwacht
 � 16:00 - 18:00 uur: eerste platvoet
 � 18:00 - 20:00 uur: tweede platvoet
 � 20:00 - 24:00 uur: eerste wacht

Wel of niet inbegrepen 
bij onze zeilreizen
Dit is inbegrepen

 � Onbeperkt koffie, thee, fruit en tapwater.
 � Volpension en beddengoed.

Dit is niet inbegrepen
 � De reis van en naar de Eendracht.
 � Eventuele excursies tijdens de reis.
 �  Overige drankjes (consumptiebonnen aan boord  
te koop, tegen contante betaling). 

 � Reisverzekering, verplicht.
 � Reis- en annuleringsverzekering, aanbevolen.

De hut
Aan boord van de Eendracht zijn er twee- en vierpersoons-
hutten. De hutten zijn comfortabel en voorzien van een 
wastafel (warm en koud water), genoeg opbergruimte, vaste 
kooien (bedden), waslijn, stopcontacten en een bankje. 
Dekbedden en kussens zijn aan boord beschikbaar.

Twee- of  
vierpersoonshut?
Deze zomer word je standaard ingedeeld in een vier-
persoonshut. Liever samen met je reisgenoot een  
twee persoonshut delen? Tegen een toeslag van 19,50 p.p.  
per  nacht is dit mogelijk. Reserveer je tweepersoonshut  
bij het maken van je boeking.

Jongerenreizen in de zomervakantie, 15-25 jaar 
Stap aan boord en beleef het zeilspektakel van  
de Tall Ships’ Races! READY - SET - GO!

Tall Ships’ Race 1  
Aalborg, Denemarken - Fredrikstad, Noorwegen
Check in: vrijdag 5 juli om 14:00u
Check out: zaterdag 13 juli om 12:00u
Duur: 9 dagen
Jongerenprijs: 770,- 

Tall Ships’ Race 2  
Bergen, Noorwegen - Aarhus, Denemarken
Check in: dinsdag 23 juli om 16:00u
Check out: zaterdag 3 augustus om 12:00u
Duur: 12 dagen
Jongerenprijs: 995,- 

Summer sail - zeil de hele zomer met ons mee!
Aalborg, Denemarken - Harlingen, Nederland
Check in: vrijdag 5 juli om 14:00u
Check out: vrijdag 9 augustus om 12:00u
Duur: 36 dagen
Jongerenprijs: 2.757,50 

Jongeren krijgen korting
Iedereen in de leeftijd van 8 tot en met 25 jaar ontvangt op 
alle reizen en dagtochten tot maximaal 50% korting op de 
normale boordprijs. Vanuit onze missie willen wij jongeren 
alle aspecten van het zeezeilen laten beleven. Ook  
organiseren wij bijzondere reizen voor jongeren die wel wat 
wind in de zeilen kunnen gebruiken. De jongerenkorting en 
maatschappelijke projecten worden gefinancierd vanuit het 
C.J. Jaski Fonds (www.jaskifonds.nl).

JONGERENREIS
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Avontuurlijk zeezeilen
Op zoek naar nog meer zeilplezier? Ontdek ons  
aanbod voor de herfst en winter. Ontsnap aan de 
donkere dagen in Nederland en zoek met ons  
het avontuur op! Actief zeilen staat tijdens deze  
verrassende zeilreizen centraal. Beleef een unieke 
zeilvakantie met zeilschip Eendracht. We laten  
ons leiden door wind en weer. Gooi de trossen  
los en stap aan boord, want wij hebben jouw  
droom bestemming op onze radar.

Herfstzeilreis naar Cherbourg
Uitwaaien aan de Normandische kust

Rotterdam - Cherbourg, Frankrijk
Check in: zaterdag 16 november om 10:00u
Check out: zondag 24 november om 12:00u
Duur: 9 dagen

Zeilreis naar Porto (Leixoes)
Ontdek Portugal vanaf zee 

Cherbourg, Frankrijk - Leixoes (Porto), Portugal
Check in: zondag 24 november om 16:00u
Check out: maandag 2 december om 12:00u
Duur: 9 dagen

Zonnige zeilreis vanuit Porto (Leixoes)
Zeilen over de Atlantische Oceaan

Leixoes (Porto)  - Las Palmas, Gran Canaria
Check in: maandag 2 december om 16:00u
Check out: dinsdag 10 december om 12:00u
Duur: 9 dagen

Boordprijs voor alledrie de zeilreizen: 
2-persoonshut: 1.330 p.p  per reis/ 4-persoonshut: 1.150 p.p. 
per reis / Jongerenprijs: 575,- p.p.per reis (15-25 jaar)

Benieuwd naar de rest van het winterprogramma? 
Houd onze website en digitale nieuwsbrief in de gaten. 
Binnenkort meer...

Alleen op reis
Als je alleen op reis gaat, wil dit niet zeggen dat je ook 
daadwerkelijk alleen bent. De zeilreizen op de Eendracht 
zijn echte groepsreizen en al snel zul je aansluiting vinden 
in de aanwezige groep. Als je alleen boekt, deel je een hut 
met reisgenoten van hetzelfde geslacht en waar mogelijk 
van ongeveer dezelfde leeftijd. Zeker zijn van een hut  
alleen? Dan kunnen we die, indien beschikbaar, boeken  
tegen een toeslag van 50% van de normale boordprijs.



KORTE BERICHTEN KORTE BERICHTEN

Zeilschip 
Eendracht 
30 jaar  
in de vaart
Allereerst wil ik stilstaan bij het overlijden 
van twee Eendrachters. Oud-penningmeester 
en -voorzitter van onze vereniging Dirk Dragt 
en Paul Verwater, bestuurslid en penning-
meester van onze stichting. Beide heren 
hadden een groot hart voor de Eendracht 
en hebben zich tomeloos ingezet voor onze 
organisatie en het zeilschip. Vanaf deze 
plaats wil ik - mede namens het bestuur  
en (wal)crew - de familieleden heel veel 
sterkte en kracht toewensen bij het ver-
werken van dit enorme verlies. 

Naast dit verdrietige nieuws, is het alweer 
30 jaar geleden dat de huidige Eendracht in 
de vaart werd genomen. In 1989 gedoopt 
en te water gelaten door toenmalig koningin 
Beatrix. Dit jubileum willen wij natuurlijk niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. We plannen 
en organiseren allerlei acties en festiviteiten, 
zoals het maken van een gigantische  
verjaardagsslinger, waaraan ook jij kunt 
meewerken! (Zie pagina 12-13.)

Voor de Eendracht is 2019 ook een jaar om 
alle zeilen bij te zetten. Het wordt steeds 
moeilijker om sponsors en leden te behouden. 
Achter de schermen proberen wij vanzelf-
sprekend zo goed mogelijk in te spelen  
op de ontwikkelingen van de huidige tijd. 
Zo omarmen steeds meer bedrijven  
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO). Vandaar dat wij nog meer onder-
nemers proberen te betrekken bij onze 
goede doelen projecten. Werknemers  
kunnen mee aan boord als gastheer of 
-vrouw om deelnemers van onze projecten 
een onvergetelijke dag te bezorgen. Ook 
verdiepen wij ons steeds meer in de kansen 
van fondsenwerving en geven daar op alle 
mogelijke manieren invulling aan.

Sponsors welkom aan boord! 
Met de Eendracht zetten wij ons in voor mens en maatschappij. Alle mogelijke sponsorbijdragen zijn voor ons  
ontzettend belangrijk. Met deze inkomsten kunnen wij onze goede doelen projecten en onderhoud aan ons zeilschip 
financieren. Met trots stellen wij drie nieuwe sponsors voor. Waarom kozen zij voor de Eendracht?

Toonaangevend Nederlands  
sleep⁻ en bergingsbedrijf

Multraship, sponsor vanaf januari 2019: 
“Al jaren kan de Eendracht sowieso op ons 
rekenen. Toch wilden we meer doen! Onze 
slogan ‘Multraship makes the difference’ 
zou overigens ook op zeilschip Eendracht 
van toepassing kunnen zijn. ‘Zeilen op de 
Eendracht doe je samen’. Ook binnen  
Multraship kunnen we alleen tot de beste 
prestaties komen door samen te werken, 
binnen onze eigen organisaties en met 
onze gewaardeerde relaties. Ook hopen  
wij dat jongeren die op de Eendracht  
kennismaken met het leven aan boord  
in hun (latere) carrière de keuze maken  
voor een maritieme loopbaan.” 

Kijk voor een uitgebreide beschrijving  
van Multraship als bedrijf, de vloot en  
hun vacatures op:

www.multraship.com

Niet alleen voor  
chocoladeliefhebbers

De Bonte Koe, sponsor vanaf oktober 
2018: “Wij produceren sinds 27 jaar op 
ambachtelijke wijze een breed scala aan 
chocoladeproducten en hebben winkels 
in Schiedam, Rotterdam en Den Haag. 
Daarbij proberen wij onze maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid zo goed  
mogelijk in te vullen. Niet alleen in  
cacaoproducerende landen, maar ook in 
de regio. Zeilschip Eendracht past daar 
met haar goede doelen heel mooi bij.” 

Benieuwd naar al het lekkers dat  
dit familiebedrijf te bieden heeft?  
(Tip! De Bonte Koe staat bekend  
om haar verse bouchées.) 

www.bontekoe.nl

Chemiespecialist overstag

Ventraco Chemie, sponsor vanaf april 
2019: “Al bijna 25 jaar zijn wij specialist in 
het veredelen van minerale pigmenten. 
Wij zijn vooral bekend van de rode asfalt-
fietspaden in Nederland. Ook in het  
buitenland zijn wij betrokken bij veel  
projecten, waarbij asfalt wordt ingekleurd 
met onze pigmenten. Daarbij investeren 
we ook in maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Vanuit die gedachte past 
de Eendracht binnen onze organisatie. 
Het idee om mensen een steuntje in de 
rug te kunnen geven door hen aan boord 
te inspireren, nieuwe energie te geven, of 
te laten ontdekken wat carrièremogelijk-
heden zijn op zee, spreekt ons dan ook 
enorm aan.”

Meer weten over Ventraco en wat deze 
sponsor nog meer onderneemt? Kijk op:

www.ventraco.nl

Ondertussen is de Eendracht - na een 
overwintering in warme sferen - weer op 
volle kracht actief op Nederlandse wateren. 
De Atlantische oversteek is dankzij de  
deskundige crew goed verlopen en daarmee 
kwam ook een einde aan ons Caribische 
winterseizoen. We hebben prachtige zeil-
reizen gemaakt naar onder meer de Britse 
Maagdeneilanden, Sint Maarten en Martinique. 
Alhoewel verschillende reizen goed waren 
gevuld, was het aantal boekingen over de 
gehele winter gezien, teleurstellend. Maar 
we blijven ambitieus en bieden ook het  
komende zomerseizoen - naast onze vele 
goede doelen reizen - een kwalitatief hoog-
staand vaarprogramma, met voor elk wat wils. 
We vragen daarom steeds naar ervaringen 
van onze opstappers. Zo kunnen wij onze 
zeilreizen evalueren en ons als organisatie 
blijven ontwikkelen. Geef dus vooral feed-
back, dit wordt zeer gewaardeerd! Hoe de 
aankomende zomer in het teken staat van 
nog meer Eendracht, lees je in dit magazine. 
Ook werken we hard aan het wintervaar-
schema van 2019-2020. Een deel kan je al 
in dit magazine vinden op pagina 7. Houd 
vooral onze website en sociale media in de 
gaten voor het laatste nieuws over ons 
vaarprogramma voor aankomende winter.  

Bert Jaski, voorzitter Stichting Zeilschip 
Eendracht en Vereniging Zeilschip Eendracht
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1. Rotterdam, Nederland
2. Vlissingen, Nederland
3. Rouen, Frankrijk
4. IJmuiden, Nederland
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Mijn hoop en wens is bovenal dat  
we er met elkaar voor kunnen zorgen  
dat het de Eendracht voor de wind 
blijft gaan. Samen met een groeiende  
achterban van leden, sponsors,  
partners, vrijwilligers en klanten.  
Heb je zelf interesse in sponsoring, een 
MVO-uitje of verenigingslidmaatschap? 
Neem dan contact op met ons  
walkantoor. Met een beetje hulp  
van elkaar maken we ook 2019 tot  
een Eendracht-succes, want samen 
meer Eendracht! 
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KORTE BERICHTEN KORTE BERICHTEN

Drie nieuwe bestuursleden voor onze stichting
Het bestuur is uitgebreid met maar liefst drie nieuwe leden. Oprichter van Maritime 
Travel Service (MTS) Tessa van Willigen, directeur Dirk van der Plas van DAP  
Barging bv en Dirk Cupido, financial director bij NeKo International Holdings bv, 
zijn de nieuwe aanwinsten binnen ons bestuur. 

Dirk van der Plas 

Dirk begon DAP Barging zo’n 19 jaar geleden. 
Deze trouwe Eendracht-sponsor biedt  
logistieke en financiële zekerheid voor binnen-
vaartschepen. Een wereld waarin veel is 
veranderd en waarin Dirk met zijn onder-
neming is meegegroeid. Dirk over zijn bedrijf: 
“DAP focust zich vooral op de Rijnvaart, 
daar wordt het geld door echte moderne 
schepen verdiend. 60% van de Rijnvaart 
vaart trouwens onder Nederlandse vlag.”

Dit nieuwe bestuurslid bracht al heel wat 
uren door op de Eendracht. “Wat ik zoal 
met de Eendracht heb ondernomen? Zeil-
reizen van Cuba tot Madeira, Zuid-Spanje 
en de Cariben. Prachtige bestemmingen, 
maar uiteindelijk gaat het om het zeilen.”

Hollandse degelijkheid
“De Eendracht vind ik een prachtig zeilschip. 
Het is zo goed gebouwd, dat het er nu na 
al die jaren nog goed uitziet. Hufterproef 
met een goede smaak. Dat noem ik nou 
echte Hollandse degelijkheid”, vervolgt 
Dirk. “Het dagverblijf is gewoon gezellig,  
de bemanning is vrolijk en de koks koken 
goed. Vooral dat belangeloos inzetten voor 
het goede doel, stimuleert mij om iets te 
doen. Het is en blijft bijzonder dat al die 
vrijwilligers, ook het bestuur, zich inzetten 
voor jongeren. Het letterlijk opgescheept 
zitten met elkaar biedt zoveel kansen.  
Dat gegeven zou van mij nog wel meer
bekendheid mogen krijgen.”

Dirk Cupido 

Dirk kent zowel de oude als de ‘nieuwe’ 
Eendracht. Het eerste zeilschip kent hij nog 
via zijn werk bij Boskalis en tijdens zijn  
carrière bij Damen ontdekte hij de tweede 
Eendracht. Dirk: “Elk jaar vaart er een  
besloten netwerkgroep mee aan boord, 
waarvan de leden bijna allemaal werkzaam 
zijn in de maritieme wereld. Door een van 
hen ben ik gevraagd om mij ook bij deze 
groep aan te sluiten.” 

Ondertussen is Dirk financial director bij 
Neko en onlangs stapte hij voor de tweede 
keer een week aan boord van de Eendracht 
om uit te waaien. “Sowieso heb ik veel  
affiniteit met boten. Ik ben bijvoorbeeld ook 
Meesleper van Stichting Zeesleepboot  
Holland”, vervolgt Dirk. “Aan boord had  
ik met Bert Jaski en een aantal andere  
bestuursleden een goed gesprek. Van hen 
hoorde ik dat zij nieuwe bestuursleden 
zochten. Ik was meteen enthousiast!  
Bestuurswerk is mij niet vreemd, maar  
dit was altijd werkgerelateerd. Voor de  
Eendracht bestuurswerk te doen, lijkt mij 
ontzettend leuk. Ook omdat dit alles met 
schepen te maken heeft, maar buiten de 
sector scheepsbevoorrading valt, waarin  
ik nu werkzaam ben.”

“De ervaring die ik meeneem? Los van de 
algemeen bestuurlijke ervaringen en gezond 
verstand heb ik een bedrijfseconomische 
achtergrond. Zeg maar het organiseren  
van organisaties. Maar eerst ga ik mij even 
inlezen, zodat ik weet wat er binnen het 
Eendracht-bestuur zoal speelt.”

Tessa, Dirk en Dirk,  
welkom aan boord!

Wal
 �  Karlijn van de Kamp 

sales & marketing

Even voorstellen: 

Nieuwe vaste collega’s 
aan boord en op de wal!

Aan boord
 �  Luitzen Bijlsma  

machinist
 �  Tsjerk Hoekstra  

stuurman, in opleiding  
tot schipper

 �  Arnold Timmer  
opperstuurman, in  
opleiding tot schipper

 �  Gerard Lutz 
kok

 �  Danny Langeveld 
kok

Ook deel uitmaken van ons team? 
Check dan onze vacaturepagina! 
Wij zijn namelijk nog op zoek naar 
gemotiveerde stagiaires, een vaste 
schipper en een crew manager. 
Check onze website voor alle 
openstaande vacatures: 
www.eendracht.nl/vacatures

Tessa van Willigen 

16 jaar geleden heeft Tessa MTS opgericht 
en is hier sindsdien actief als directeur. Tessa: 
“Ik zet mij onder andere in om nieuwe klanten 
aan de organisatie te binden en bestaande 
klanten te behouden. Ook hou ik mij bezig 
met de ontwikkelingen in de branche om 
nieuwe producten en technologische  
oplossingen te vinden, zodat MTS de 
dienstverlening continu kan optimaliseren.”

Prettig samenwerken
“Sinds 2009 boeken wij de transfers voor 
de crew en passagiers van de Eendracht 
en sinds enkele jaren zijn wij ook sponsor”, 
vertelt Tessa verder. “Het contact met de 
Eendracht heb ik altijd als zeer prettig  
ervaren. Naarmate je ouder wordt, bekruipt 
steeds vaker het gevoel dat je wat terug wilt 
doen voor de maatschappij. Ik hou van de 
Rotterdamse haven en de Eendracht is een 
prachtig zeilschip. Toen Nanda Overdevest, 
directeur bij de Eendracht, mij vroeg om 
het bestuur te komen versterken, was ik 
meteen enthousiast! Ik wil mij graag inzetten 
voor het behoud van de Eendracht en de 
goede doelen die daaraan verbonden zijn.”

Eendracht in de prijzen:  
Sail Trainer of the Year 2018!
Elk jaar zetten talloze zeiltrainers, tijdens onder andere de Tall Ships’ Races, zich  
in om jongeren vanuit de hele wereld te helpen om deel te kunnen nemen aan hét 
avontuur van hun leven. Om deze ‘sail trainers’ te erkennen voor hun harde werk, 
wordt er jaarlijks tijdens de Sail Training International Annual Awards een prijs  
uitgereikt voor ‘Sail Trainer of the Year!’ In 2018 is onze schipper Jan-Willem van  
Ouwerkerk in de prijzen gevallen. Eerder dat jaar ontving de Eendracht ook al  
de ‘Friendship Trophy’ en ook deze prijs is mede dankzij zijn inzet uitgereikt.  
Een geweldige prestatie, zeilschip Eendracht feliciteert Jan-Willem van harte  
met deze mooie, welverdiende prijs!

Jan-Willem van Ouwerkerk: “Ook voor mij was het een 
hele eer om deze prijs tijdens de conferentie van 
Sail Training International te mogen ontvangen.  
Het is een enorme waardering voor mij als schipper 
van zeilschip Eendracht. Ik vind het ontzettend  
belangrijk om een goed zeiltrainingsprogramma neer 
te zetten, zodat jongeren een optimale ervaring 
hebben tijdens hun avontuur op zee. Maar, zonder 
alle inspanningen van mijn collegabemanningsleden 
en vrijwilligers had ik dit niet kunnen doen, dus 
deze fantastische prijs is ook voor hen!”
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30 JAAR ZEILSCHIP EENDRACHT SPECIAL JUBILEUM

Zeilschip 
Eendracht 
is jarig!
De Eendracht is 30 jaar in de vaart en dat 
gaan we natuurlijk vieren! Een jubileum is 
én blijft een bijzondere gebeurtenis. Zoveel 
jaar op volle zee en op bezoek in havens 
wereldwijd. Ontzettend trots zijn wij dat  
we de laatste jaren steeds meer maat-
schappelijke projecten aan boord kunnen 
organiseren. Wij koersen vol vertrouwen 
naar de toekomst samen met onze sponsors, 
verenigingsleden, partners en vrijwilligers. 
Onze focus richten we op nog meer mooie 
samen werkingen en goede doelen reizen 
mét het prachtige zeilschip Eendracht.

Speciale jubileum-events

Door dik en dun tijdens de Eendracht-run
Ben je sportief en loop je graag een tandje harder 
voor het goede doel? Houd dan onze sociale 
media en digitale nieuwsbrief in de gaten.  
Want in oktober organiseren we een speciale 
Eendracht-run met verschillende afstanden!  
Binnenkort meer...

Op pad voor de Eendracht - koop een lootje 
voor ons bootje
Van 29 augustus tot 20 oktober komen er  
Eendracht-jubileumloten in de verkoop! De  
opbrengst gebruiken wij om het zeilschip nog 
eens 30 jaar mee te kunnen laten gaan. Houd 
ook hiervoor onze website, sociale media en  
digitale nieuwsbrief in de gaten!

Na 30 jaar is het tijd voor een nieuwe rederijvlag! 
Stichting Zeilschip Eendracht organiseert daarom 
een ontwerpwedstrijd waarmee jouw ontwerp de 
nieuwe Eendracht-vlag kan worden! Het winnende 
ontwerp? Dan win je eeuwige roem én een plek 
op onze jubileumreis! Twijfel niet en stuur jouw 
creatie in voor deze unieke Eendracht-wedstrijd!

Wat moet je doen om deel te nemen aan  
de ontwerpwedstrijd?

 �  Tekening/schets/foto of 3D-ontwerp van  
de rederijvlag als JPEG of PDF aanleveren.

 �  De vlag moet als jouw ontwerp wordt  
gemaakt, voldoen aan het minimale formaat 
van 17 cm breed x 25 cm lang.

 �  Korte uitleg over het ontwerp en de afmeting. 

Het is mogelijk om je ontwerp digitaal te versturen, 
maar het leukste is als je de rederijvlag ook  
daadwerkelijk maakt! Van alle vlaggen die bij ons 

Ahoy, creatieve lingen opgelet!  
Wie ontwerpt onze nieuwe rederijvlag?

Extra kans maken?
Deel dan een foto van je ontwerpproces via 
Instagram of Facebook met #eendrachtvlag 
en tag: @zeilschipeendracht.

binnenkomen, maken we een échte verjaardags-
slinger waarmee wij de Eendracht tijdens de  
speciale jubileum-events versieren. 

Digitale inzendingen mogen naar: 
n.vanzwienen@eendracht.nl

Fysieke inzendingen kunnen naar:
Stichting Zeilschip Eendracht
t.b.v. Ontwerpwedstrijd rederijvlag
Wilhelminakade 701
3072 AP Rotterdam
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INTERVIEW BEMANNING INTERVIEW BEMANNING

Elizabeth, ahoy!
‘Wij zoeken er nog Eendje!’
“Hoe ik bij de Eendracht terecht ben 
gekomen? Via jullie campagne op  
social media! Ik zag een advertentie 
op Facebook voorbijkomen dat jullie  
er nog ‘Eendje’ zochten en het leek mij 
ontzettend leuk. De Eendracht kende 
ik van naam en ik had het zeilschip ook 
al eens zien varen. Ik was erg benieuwd 
hoe het eraan toe ging op zo’n groot 
zeilschip met zoveel vrijwilligers. Ook 
had ik nog geen ervaring met het zeilen 
op zee. Ik vertoef graag op alles wat 
maar vaart, maar dit was helemaal 
nieuw voor mij! Ik heb toen gelijk  
contact gezocht met Susanne van  
bemanningszaken en ik kon al snel  
opstappen voor een proefvaart.”

Een heel schip vol graag...
“In mijn vaste baan werk ik als matroos op 
een tweemastklipper. Mijn vooropleiding is 
SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening), 
iets heel anders! Het schip waar ik op vaar, is 
speciaal gebouwd om te varen met mensen 
met een beperking. Voor mij de ideale werk-
combinatie. Vanwege mijn achtergrond 
spreken de maatschappelijke en goede 
doelen reizen aan boord van de Eendracht 
mij het meeste aan. Dit was voor mij een  
extra motivatie om mij aan te melden als  
vrijwilliger. Het lijkt mij bijvoorbeeld supergaaf 
om een Heppie-reis te varen! Aan boord van 
de Eendracht zijn er vaak mensen die net 
wat meer aandacht nodig hebben, maar 
een heel zeilschip vol opstappers die je 
moet bijstaan, vind ik toch het leukste!”

Altijd iets te doen
“Mijn eerste zeilreis was begin januari 2018. 
Eilandhoppen rond de Canarische Eilanden. 
Toen ging ik nog mee als AK0 (aspirant- 
kwartiermeester in opleiding zonder wacht). 
Ik ben dus nog maar een jaartje bij de 
Eendracht- club. Augustus vorig jaar werd ik 
gevraagd om als bootsman aan de slag te 
gaan. Ik had nog maar drie reizen als aspirant- 
kwartiermeester gevaren en was pas net 
AKM (aspirant-kwartiermeester met wacht). 
Maar toch werd ik gevraagd! Bootsman vind 
ik ook de leukste functie, omdat je dan toch 
iets dieper gaat qua kennis en met alles wat 
je moet leren. Er komt meer techniek bij kijken 
en je hebt meer verantwoordelijkheid. Het is 
een totaal andere manier van werken, dan dat 
je kwartiermeester bent. Als er bijvoorbeeld 
iets kapotgaat, word je altijd geroepen. En 
dat is dus regelmatig, want er is altijd wel iets 
te doen aan boord.

Ook leer je veel nieuwe mensen kennen.  
Er zijn veel crewwisselingen. De eerste dag 
van een reis is altijd even aftasten, omdat je 
met zoveel verschillende vrijwilligers te maken 
hebt. In mijn baan ben ik heel erg gewend 
om met vaste bemanning te varen. Je hoeft 
elkaar maar aan te kijken en je weet wat er 
moet gebeuren, op de Eendracht is dat wel 
anders. Maar dit maakt het varen op zo’n 
zeilschip juist weer extra uitdagend! Er zijn 
goede vaste afspraken en regels om alles 
in goede banen te leiden. En dat is nodig, 
want veiligheid aan boord moet je zeker 
niet onderschatten.”

Paspoort
Naam: Elizabeth Koopman
Beroep: matroos
Hobby’s: zeilen en klussen aan eigen 
Hasselteraak
Bemanning sinds: januari 2018

Leukste Eendracht-reis: 
“Daar hoef ik niet lang over na te denken: 
de Atlantische Oceaan oversteek! Echt 
indrukwekkend en dit was mijn eerste 
zeilreis als tweede bootsman!”

Wat is jouw mooiste  
Eendracht- moment?
“Omdat de bezaan werd vervangen, 
moest ik de smeerreep doorsnijden. 
Toen heeft bootsman Floortje een 
stukje smeerreep op een houtje geplakt 
en dit goud gespoten (een gouden 
strop). Ik kreeg dit overhandigd, zo  
van en nu ben je een échte bootsman. 
Er zat ook een briefje bij met welkom 
bij de club en dat je dus aan boord 
soms dingen kapot maakt om het 
weer te kunnen herstellen. Dat was 
ontzettend leuk.”

Schipper
Eerste stuurman
Tweede & derde stuurman
Machinist
Kok
Bootsman
Kwartiermeester 
Assistent-kok 
Extra bemanningslid 
Arts

Anders genieten
“Wat ik doe als ik niet aan het varen ben? 
Vooral thuis aan het klussen. Ik woon op een 
Hasselteraak, dat is een oude platbodem, 
die veel onderhoud nodig heeft. Verder vind 
ik het fijn om met vrienden en familie af te 
spreken. Het scheepvaartleven heeft ook 
nadelen. Teamsport is voor mij niet haalbaar 
en ik heb geen weekendgevoel. Maar ik vind 
het heerlijk, die vrijheid. Ik zou nooit meer 
iets anders willen doen! Je bent met je hoofd 
waar je bent en niet ergens anders. Als ik aan 
het varen ben, leef ik in het moment, dat is 
zo fijn aan mijn (vrijwilligers)werk. Het weidse, 

naar de horizon kijken, de zon onder zien 
gaan. Je geniet op het water zo intens van 
alles. Het is heel anders dan dat je op de 
wal bent.”

Een écht opleidingsschip
“Wat ik wil meegeven aan iemand die over-
weegt om vrijwilliger te worden? Doen! De 
Eendracht-organisatie is heel laagdrempelig 
en je leert ontzettend veel in een korte tijd. 
Je krijgt ook kansen om verder te leren, zoals 
met het aanbod van bijvoorbeeld veiligheids-
cursussen die je kunt volgen. Kortom, de 
Eendracht is een écht opleidingsschip!  

Aan boord heerst een gezellige sfeer, maar 
er wordt wel wat van je verwacht. Je moet 
minimaal tien dagen per jaar varen, maar dat 
vind ik relatief weinig op een heel jaar en je 
krijgt er ontzettend veel voor terug.

Als je eenmaal de stap hebt genomen om 
je aan te melden, laat het Eendracht-werk 
dan allemaal gewoon op je afkomen. Het is 
best veel, maar je kan niet alles in één keer 
goed doen. Tijdens mijn eerste zeiltocht  aan 
boord, dacht ik ook... jeetje wat een lijnen! 
Maar door te doen en er te zijn, ga je het 
zeilen vanzelf beheersen. Het is vooral erg 
belangrijk dat je beschikt over sociale vaar-
digheden. Je hebt met zoveel verschillende 
mensen te maken. Niet alleen met de  
opstappers, jong en oud, maar ook met 
meer dan 300 vrijwilligers.”

“Vrijwilliger 
worden op  
de Eendracht? 
Doen!”

“Mijn extra 
motivatie, 
zijn de goede 
doelen aan 
boord.”

“Laat het  
allemaal op 
je afkomen.”
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Jaaroverzicht 2018

C.J. Jaski Fonds

JAAROVERZICHT 2018 C.J. JASKI FONDS

Een zee aan kansen  
voor jong en oud

Eendracht de basis
Stichting C.J. Jaski Fonds biedt  
financiële ondersteuning voor goede 
doelen en maatschappelijke projecten 
met de grootste driemastschoener  
van Nederland: zeilschip Eendracht. In 
2018 waren er een recordaantal goede 
doelen projecten voor het JaskiFonds. 
Maar liefst 15 samenwerkingen met 
1.550 deelnemers. Aan jongeren, 
kansarmen, zieken, en ouderen 
letterlijk de wind in de zeilen bieden  
en samenbrengen. Ook ontvangen 
jongeren tot 26 jaar korting op de 
boordprijs vanuit het JaskiFonds.

Zeilschip Eendracht 
Gebouwd en ingericht om met  
onervaren (jonge) mensen te zeilen.
De Eendracht vaart ook individuele 
zeilreizen, dagtochten, zakelijke reizen 
en evenementen. Alle inkomsten gaan 
naar het behoud van het zeilschip en 
de maatschappelijke projecten.

Groot onderhoud - jaarlijks  
 �  Watermaker verhuisd naar  
machinekamer.

 �  Huid schoongemaakt en  
opnieuw geschilderd.

 � Nieuwe bezaan.
 � Regulier onderhoud.

Zeilen op de 
Eendracht 
doe je samen:

Welke projecten kregen steun en wat waren de resultaten?

Kansen voor iedereen. Individuele  
jongeren en goede doelen/ 
maatschappelijke organisaties.

Het JaskiFonds heeft de 
ANBI-status. Schenken  
met voordeel. Steunen  
kan periodiek, eenmalig  
of in natura. 

Zonder de 306 grotendeels vrijwillige  
bemanningsleden van de Eendracht zou 
het niet mogelijk zijn om alle projecten,  
zeilreizen en dagtochten uit te voeren. 

Speciaal getraind om met 
bijzondere doelgroepen 
te varen.

deelnemers

bemanningsleden

vrijwillige 
bemanning

vaste  
bemanning

1.550

306

CREW

CREW

CREW

CREW

CREW

Doe, durf, leef! Het ruime 
sop met cliënten van Middin 

50
20

cliënten
begeleiders

‘Samen op Koers’ met  
jonge (ex)kankerpatiënten

195 deelnemers

Heppie-vakanties voor  
Het Vergeten Kind

48 deelnemers

Uitdaging voor jongeren: 
Tall Ships’ Races 

108 jongeren

Op pad met de Voedselbank

270 deelnemers

Iedereen een plek met 
Goed voor Goed

70 deelnemers

Met en voor elkaar: Het Nationaal Ouderenfonds 

360 deelnemers
Zeilreis voor cliënten van Centrum Voor Dienstverlening (CVD)

35 jongeren, ex-daklozen

Een-op-een met Bartiméus

70 cliënten en
begeleiders

Trossen los en laat je zorgen 
varen met Sailing Kids 

71 kinderen
en begeleiders

Een plek in de maatschappij 
met Fröbel

30
20

cliënten
sponsors

en partners

Het beste uit jezelf met 
Philadelphia Zorg 

64 cliënten
en begeleiders

Samen leren met Enver 

36 deelnemers

Stichting VaarKracht, 
Irma:
“Weet je wat ik steeds 
weer bijzonder vind? 
Dat mensen die je  
helemaal niet kent, 
zich vrijwillig en 150% 
voor je inzetten.”

295 11

Alle bemanningsleden worden  
professioneel getraind.

Trainingen en vaardigheden: vaktechnisch 
(brandveiligheid, navigatie), sociaal  
(samenwerken, gastvrijheid).
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Iedereen een gezonde 
maaltijd met BlijeGift 

13 cliënten
SamenDoorSamen  
met Hoedje van Papier 

90 jongeren16 Eendracht magazine nr 246 17www.eendracht.nl

Jaaroverzicht 2018 is een uitgave van Stichting C.J. Jaski Fonds. www.jaskifonds.nl

Sponsors en partners bedankt! 

CVD:
“Ik vond de aankomst 
al bijzonder. In  
Harlingen”, zegt een 
opstapper. “Met al  
die mensen op de kade. 
Normaal sta ik toe  
te kijken hoe mensen 
aan boord gaan van  
een schip. Nu mocht  
ik zelf een keer.  
Ik, als vrouw zonder 
geld en zonder huis. 
Ik mag ook zoiets doen. 
Ik hoor er ook bij.”

Het Vergeten Kind:
De blauwe wacht “De beste 
koks zijn aan boord van 
de Eendracht, het eten 
is echt verrukkelijk.  
Nu gaan we verder met 
hard werken en tosti’s 
eten. Wij van de blauwe 
wacht hebben het super 
naar ons zin!”

CREW

CREW

CREW
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HELDIN GEZOCHT
vrouwelijke kapitein

Het aantal vrouwen in de haven groeit gestaag. Ook aan boord van de Eendracht  
is de verdeling man/vrouw steeds meer in balans. In 2016 ging de Eendracht in zee  

met de eerste vrouwelijke directeur van de stichting en nu is het ook tijd om aan boord  
meer vrouwen aan de 'top' te krijgen. Daarom zijn wij op zoek naar heldinnen  

die als vrouwelijke kapitein aan de slag willen op zeilschip Eendracht.

Heb je een voorliefde voor zeilen? Zet jij je graag in om jong tot oud te laten  
ontdekken wat zeezeilen met je doet? En ben je in het bezit van een vaarbevoegdheid  

‘Master All Ships’ of ‘Master All Sailing Ships’? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Interesse in deze functie? Stuur een mail met jouw motivatie en cv naar  
Nanda Overdevest, directeur Stichting Zeilschip Eendracht - bemanning@eendracht.nl,  

of bel voor meer informatie naar 010 - 290 50 00.

P.S. Mannen mogen uiteraard ook solliciteren op deze functie. 



parttime - betaalde functie



MVO-zeilen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) -  
aan boord van zeilschip Eendracht
Een maatschappelijk verantwoord(e) teambuildingsactiviteit of bedrijfsuitje 
is een mooie manier om iets terug te doen voor de samenleving.  
Eenmanszaak of multi national? Samen met relaties of collega's iets  
ondernemen voor een ander is origineel en leuk! Ga aan boord met  
deelnemers van het goede doel van uw keuze. 

Als gastheer of gastvrouw zorgen uw medewerkers of relaties dat de door 
u gekozen doelgroep niets te kort komt. Zeilschip Eendracht leent zich  
sowieso uitstekend voor zo’n MVO-uitje. Zo’n activiteit sluit niet alleen aan 
bij de doel stelling van onze stichting, maar ook bij de motivatie van onze 
bemanningsleden. Maar liefst 95% van onze crew is namelijk vrijwilliger!

Gooi het over een andere boeg  
en stap samen aan boord van de Eendracht! 

Meer informatie? Neem contact met ons op via 010 - 290 50 00,  
of info@eendracht.nl.
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Er is een nieuw boek! Het groot HavenABC. Ons boek is 
bedoeld voor basisschoolkinderen, maar is ook leuk voor 
papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, die zin hebben om  
voor te lezen. In 26 woorden, van achterland tot zeeschip,  
maak je kennis met beroepen en bedrijvigheid in en om  
de haven. Ons hart ligt in de haven, daarom geven we  
graag iets terug.

Bureau Haven werkt voor opdrachtgevers in de haven, 
industrie en maritieme sector. Slagvaardig en  

resultaat gericht. Ons werk is commercieel en met  
gevoel voor vorm. Helder en creatief. Van magazines  
tot infographics. En alles wat daar tussen zit. Kortom: 
vormgevers met het hart in de haven.

Zo werken wij o.a. voor: APM Terminals Maasvlakte II,  
BP Raffinaderij Rotterdam, FutureLand, Portbase,  
Port of Rotterdam en Stichting Zeilschip Eendracht.

Bel 010 303 78 78. Of kijk op www.bureauhaven.nl.

hart in de haven

 poten in de klei

Hét kinderboek  over de haven:  Het groot HavenABC
 Bestel jouw exemplaar in de webshop van de Eendracht.

Vormgevers met het hart in de haven



“Meer mens, terwijl  
je niet weg kunt.” 
CVD-cliënten op reis 
met zeilschip Eendracht

INTERVIEW INTERVIEW

“Kan ik iets voor jullie betekenen?”
“Waar ben je goed in?”
“Ik kan schrijven.”

Mijn eerste ontmoeting met Eendracht- 
directrice Nanda Overdevest was niet veel 
uitgebreider dan dit. Ik had net ontdekt dat 
de Eendracht, naast droomreizen naar de 
Caraïben, ook vaart met en voor goede 
doelen. Daar wilde ik wel iets voor doen als 
vrijwilliger. We prikten een week waarin ik zou 
meevaren. En zo stond ik vorig jaar augustus 
op een maandagochtend toe te kijken hoe 
een bus vol ‘cliënten’ van het Rotterdamse 
Centrum Voor Dienstverlening (CVD) in  
Harlingen aan boord kwam van de Eendracht. 
Een groep die vooral bestond uit ‘daklozen’, 
die gebruikmaakten van de nachtopvang 
van het CVD en ex-daklozen die weer een 
huis hadden. 

Allemaal Rotterdammers. Vertrouwd gebied 
voor mij. Allemaal mensen die naar dezelfde 
kroegen gingen als ik, dezelfde mensen 
kenden, dezelfde festivals bezochten, van 
dezelfde voetbalclub hielden. Alleen hadden 
zij even geen huis of pas sinds kort weer 
een plek voor zichzelf.

Iets wat mij in 2017 ook even overkwam  
nadat mijn relatie stuk liep en de huizenmarkt 
op hol sloeg.

Alleen kon ik die tijd gelukkig overbruggen op 
het logeerbed bij m’n ouders en als huizen-
/ kattenoppas bij vrienden en familie.

De overeenkomsten als Rotterdammers  
onder elkaar doen het etiket ‘dakloos’ al snel 
verdwijnen. De groep opstappers ontwikkel-
de zich vanaf de eerste minuut tot een groep 
mensen die elkaar niet of nauwelijks kent en 
samen een zeilreis gaat maken.

Verbazing
Ja, de meeste deelnemers waren dakloos, 
wachtten op een huis en hadden, zoals ze 
me zelf vertelden, bijkomende problemen. 
Schuldenregelingen bij de Kredietbank 
kwamen regelmatig voorbij. Verhalen over 
een kort lontje werden niet verzwegen. 
Achttien cliënten, zes begeleiders en de 

Eendracht-crew zaten vier dagen op elkaars 
lip. Er viel geen onvertogen woord.

Het verbaasde sommige opstappers zelfs: 
“Ik heb er respect voor dat de Eendracht 
deze groep meeneemt”, zei een van hen. 
“Ik heb sommige van deze mensen echt 
gewelddadig gezien in de nachtopvang.”
Er is niets van terug te zien aan boord. 
“Maar ze hadden zeker geen drank aan 
boord?”, is een regelmatig terugkerende 
vraag als ik over het zeilavontuur vertel.  
Integendeel: er is een goed gevulde bier-
koelkast waar geen slot op hoeft. Eigen 
verantwoordelijkheid is wat telt op de  
Eendracht: voor een wacht drink je niet. 
Erna mag een biertje voor de gezelligheid 
best, mits je niet binnen vier uur weer een 
wacht moet lopen. 

Samenleving in het klein
De Eendracht vormt vijf dagen lang een 
goed functionerende samenleving in het 
klein. Hoe kan het dat er van de eerder  
genoemde korte lontjes niets te merken  

is aan boord? Natuurlijk is een voorselectie 
van de deelnemers stap één en is er goede 
begeleiding mee, maar toch geven ook  
de opstappers aan dat ze zich aan boord 
vanzelf anders gedragen.

“Mensen verantwoordelijkheid geven”, is 
het geheim van de Eendracht volgens de 
stuurvrouw. Met honderd vaardagen per 
jaar kent ze het klappen van de zweep, 
maar ze heeft nog altijd de prachtige gave 
iedereen aan boord met een compleet 
open blik te benaderen.

“Ik hoor er ook bij!”
Mensen weer honderd procent mens laten 
zijn. Dat is wat de Eendracht doet. “Ik hoor 
er ook bij!”, zegt een opstapper letterlijk als 
ik haar vraag wat de zeiltocht zo bijzonder 

“Ik heb er  
respect voor dat 
de Eendracht 
deze groep 
meeneemt.”
Tekstschrijver Ellen Mannens stapte 
afgelopen zomer aan boord en liet 
zich meesleuren met hét gevoel van 
de Eendracht: “Mensen weer honderd 
procent mens laten zijn, zonder label. 
Dat is wat de Eendracht doet.”

*Om privacyredenen komen alle opstappers 
anoniem aan het woord in dit artikel.

“Iedereen  
wordt hier  
aangesproken  
op zijn  
kunnen.”

maakt. “Ik heb op het moment geen huis en 
daar ben ik niet trots op. Mijn leven staat daar-
door stil. Ik spreek niet af met mensen, want 
ik vind dat ik niets te melden of te bieden heb. 
Maar toen we aan boord gingen, stonden er 
ineens mensen naar míj te kijken vanaf de kade. 
Normaal ben ik de persoon die toekijkt 
vanaf de zijlijn. Nu doe ik gewoon mee.”

“Waarom doen we het niet zo aan de wal?”, 
verzucht ik als ik met een van de begeleiders 
kijk hoe de Maasvlakte en daarmee het einde 
van de reis steeds dichterbij komt. Hij zucht 
en heeft maar een antwoord: “Hadden we 
die ruimte en dat geld maar.”

De essentie van een (zeil)schip verplaatsen 
naar de wal, is sowieso een uitdaging. Juist 
de combinatie van de kleine leefruimte en 
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INTERVIEW INTERVIEW

het op elkaar aangewezen zijn, maakt een 
Eendracht-reis tot een succes. “Meestal maak 
ik keiharde ruzie als iets me niet zint en loop 
ik daarna weg”, beschrijft een opstapper 
als ik vraag wat de zeilreis voor hem betekent. 
“Hier aan boord kan ik niet weglopen, dus 
ik móet wel uitspreken wat me dwars zit.”

Terug aan de wal is de realiteit keihard terug. 
Er klinkt geen ‘Wel thuis’ en dat zegt genoeg. 
Wel is er een boost geweest van vier dagen, 
die hopelijk nog lang na-ebt. Bij mij in ieder 
geval wel. Het duurt even voor ik alles wat 
ik heb gezien en gehoord tijdens de vier 

11 jaar  
Eendracht
Het Centrum Voor Dienstverlening 
(CVD) is een grote maatschappelijke 
dienstverlenende organisatie en staat 
in het hart van de Rotterdamse samen-
leving. Het CVD gelooft er in dat iedere 
Rotterdammer talenten heeft en dat er 
soms professionele hulp nodig is om 
die talenten te kunnen benutten. Het 
CVD biedt die ondersteuning en doet 
dat met een breed scala aan diensten 
en producten. Daarbij wordt vaak  
samengewerkt met woningcorporaties, 
GGZ-instellingen, scholen en overige 
(welzijns)organisaties. De eerste keer 
dat het CVD haar cliënten de mogelijk-
heid bood om met de Eendracht mee 
te varen, was in 2007. Vervolgens is er 
elk jaar een zeilreis georganiseerd,  
variërend van vier tot vijf dagen.  
De eerste jaren bestond de groep 
CVD-cliënten uit jongeren tot 23 jaar. 
Sinds 2016 staat de reis open voor alle 
leeftijden van 18 jaar en ouder, mits een 
cliënt vooraf zijn of haar individuele 
leerdoelen aangeeft.

Er even uit zijn 
werkt echt.
“Ik ben zo lang niet op vakantie geweest, 
dat ik bijna niet meer wist hoe ik mijn koffer 
moest inpakken. Mijn vrouw is chronisch 
ziek, waardoor ik al mijn tijd besteed aan 
haar zorg. Vijf jaar geleden trok ik dat niet 
meer. Ik zocht mijn uitvlucht in drank, drugs 
en agressie. Tot ik besefte dat ik moest 
kiezen: ga ik mijn huwelijk redden of gaan 
we uit elkaar?

Met hulp van het CVD kwam ik door 
deze periode heen en ontdekte ik het 

hardlopen. Nu heb ik alweer twee keer 
de marathon van Rotterdam gelopen. 
De zorg voor mijn vrouw gaat onder-
tussen door. Het zorgt ervoor dat ik 
vooral veel thuis ben en weinig sociale 
contacten heb.

Hier aan boord kom ik weer onder de 
mensen en heb ik afleiding. Er even uit 
zijn werkt echt. Ik heb thuis alles goed 
geregeld, dus ik ben ontspannen en 
ondertussen leer ik de mensen om me 
heen ook beter kennen.” 

Het is nu tijd 
voor mijn  
nieuwe leven.
“Ik heb veel geleerd van de opstappers 
aan boord. Zij zijn mijn Eendracht. Van  
hun verhalen leer ik dat mensen niet alles  
kunnen bevechten wat ze in hun leven  
tegenkomen en dat dat niet altijd onwil is. 

Als je al deze mensen bij elkaar ziet, hier 
aan boord, besef je dat iedereen zijn eigen 
weg heeft. Iedere auto heeft een motor, 
maar iedere motor draait net even anders. 

Zo werkt het met mensenlevens ook. 

Wat ik op de Eendracht heb geleerd, is 
dat je niet kunt weglopen voor problemen. 
Je moet samenwerken om ze op te lossen. 
Niet wegrennen, openstaan voor anderen 
en trouw blijven aan mezelf. 

Door die kennis, accepteer ik mezelf. Mijn 
problemen kwamen op één hoop: baan 
kwijt in de crisis, huis verkopen met verlies 
en een scheiding. Dit jaar laat ik dat allemaal 
achter me. Dit is mijn laatste jaar met  
ambulante hulp van het CVD. Dat betekent 
ook dat het mijn laatste kans is om mee 
te varen met de Eendracht. Het feit dat 

het klaar is en dat ik voor het laatst mee 
ga met dit zeilschip, is groot voor mij.

Het is nu tijd voor mijn nieuwe leven.  
Terugkijken doe ik niet. Dat helpt me niet. 
Het woord ‘als’ moet je niet gebruiken als 
iets al is gebeurd. ‘Als’ is alleen een goed 
woord wanneer je het gebruikt vóórdat je 
ergens aan begint.”

dagen aan boord kan plaatsen en dit verhaal 
uit mijn vingers krijg. 

Pas bij het afscheid nemen, besef ik ook dat 
ik bijna niemand van de Eendracht- crew 
beter heb leren kennen tijdens deze dagen. 
Even schaam ik me dat ik niet meer aandacht 
heb gehad voor de mensen die deze goede 
doelen reizen mogelijk maken. Dan realiseer 
ik dat ook dat weer de kracht van de  
Eendracht is. De bemanning maakt van een 
zeilreis meer dan alleen een paar dagen  
varen, door bijna samen te smelten met  
de opstappers. 

Aan boord doet iedereen wat nodig is om 
het schip te laten varen. Zowel crew als  
opstapper. Dat zorgt voor een geoliede 
machine, zonder betutteling of belerende 
woorden. Iedereen wordt hier aangesproken 
op zijn kunnen en dat geeft het gevoel van 
menselijkheid waarmee kleine wonderen 
verricht kunnen worden.

Op weg naar huis kom ik met een paar  
opstappers tot een laatste conclusie: wie 
een definitie van de spreuk ‘Eendracht 
maakt macht’ zoekt, vindt hem aan boord 
van de Eendracht.
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Ledenvoordeel 
Voor onze verenigingsleden doen wij 
ook in 2019 graag iets extra’s!

Dagtocht zeilen - vanuit IJmuiden
Even door de sluizen en dan is het tijd 
om te zeilen!
Dinsdag 25 juni
Check in / out: 10:00u - 19:00u
Ledenprijs: 75,- (normale prijs 117,50) 
Jeugdleden 8-25 jaar: 45,-  
(normale jongerenprijs 58,75) 

Vaar mee naar sail-spektakel  
L’Armada Rouen 2019 - transport 
op eigen kiel!
L’Armada de la Liberté in Rouen hét  
grote nautische evenement van Frankrijk.
Vlissingen - Rouen, Frankrijk
Check in: zondag 2 juni om 21:00u
Check out: donderdag 6 juni om 16:00u
Duur: 5 dagen
Ledenprijs: 395- (normale prijs 495,-)
Jongerenprijs: 247,50 (15-25 jaar)

Voor in  
de agenda
Denk mee tijdens onze ALV

Woensdag 29 mei 2019
Kom naar de algemene leden-
vergadering (ALV) aan boord  
van de Eendracht! 

Inloop vanaf: 19:30u
Start vergadering: 20:00u

Aanmelden via info@eendracht.nl.

Doe jij ook mee? Word lid!
Onze leden houden niet alleen zeilschip Eendracht in de vaart, 
maar maken ook onze maatschappelijke projecten mogelijk. 
Hoe meer leden, hoe meer goede doelen zeilreizen wij kunnen 
organiseren. Je ziet dat het steeds moeilijker is om mensen en 
organisaties aan elkaar te binden. Iedereen heeft het druk.  
Maar juist in deze tijd is het belangrijk om kwetsbare groepen  
in onze samenleving een extra steuntje in de rug te geven met 
een zeilreis op de Eendracht. 

Je steunt niet alleen onze maatschappelijk verantwoorde project en. 
Als verenigingslid geniet je namelijk ook van vele voordelen,  
zoals kortingen op geselecteerde zeilreizen en dagtochten!

Soorten lidmaatschap
Jeugdlid: tot en met 25 jaar gratis.
Jeugdleden ontvangen tot maximaal 50% korting op reizen  
en dagtochten vanuit het C.J. Jaski Fonds.

Lidmaatschap: vanaf 26 jaar.
50 euro per jaar, automatische incasso.

Duo-lidmaatschap: samen lid.  
Vanaf 26 jaar, 80 euro per jaar, automatische incasso.

Ledenvoordeel
 �  Standaard 10% korting op reizen en artikelen  
uit onze webshop.

 �  Scherpe aanbiedingen op geselecteerde zeilreizen  
en dagtochten.

 �  2x per jaar Eendracht-magazine digitaal of in de bus.
 �  Maandelijks de digitale nieuwsbrief; Post van de Eendracht.
 �  Exclusieve jaarlijkse ledendagtocht aan boord.
 �  Bijwonen van de algemene ledenvergadering.
 � Uitnodigingen voor speciale evenementen.

Samen meer Eendracht
Wij hebben jou nodig! Support van leden 
is enorm belangrijk voor ons. Dankzij 
jouw bijdrage kunnen we jong tot oud 
een steuntje in de rug geven, door hen 
mee te nemen op het uitje van hun leven! 
Dag in dag uit zetten wij ons in om  
de banden met onze huidige samen-
werkingen te versterken en nieuwe aan 
te gaan. Trots zijn wij dan ook dat het 
afgelopen jaar 150 nieuwe leden zich 
hebben aangesloten bij de vereniging. 
Want samen meer Eendracht! 

Werf een lid en krijg een cadeau!
Onze leden zijn goud waard. Het aantal leden 
van de vereniging is langzaam aan het 
groeien, maar ons doel is om de vereniging 
nóg verder uit te breiden. Maak iemand  
lid van Vereniging Zeilschip Eendracht en  
ontvang allebei een gratis multifunctionele 
Eendracht-buff! Het nieuwe lid kan ook  
gelijk gebruikmaken van de 10% korting  
op dagtochten, zeilreizen en shopartikelen.

EXCLUSIEF VOOR LEDEN EXCLUSIEF VOOR LEDEN
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Jouw gegevens verwerken wij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij bewaren de gegevens om je op de hoogte te houden 
van onze zeilreizen, dagtochten en andere activiteiten. Liever geen berichten meer ontvangen? Geef dit dan door via info@eendracht.nl.

Ja, ik word lid van Vereniging Zeilschip Eendracht!

Naam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Telefoon:

Rekeningnummer  
(IBAN):

Dit bedrag wordt afgeschreven met ingang van (dd-mm-jj):  

Plaats: Datum: Handtekening:

Machtiging 

M / V

Geboortedatum:

Huisnummer:

Plaats:

E-mail:

Bank identificatiecode 
(BIC):

Ik machtig Vereniging Zeilschip Eendracht om een bedrag van   50 euro (lidmaatschap) of   80 euro (duo-lidmaatschap) jaarlijks  
van mijn rekening af te schrijven. 

Stuur deze machtiging op naar: Stichting Zeilschip Eendracht,  
Antwoordnummer 20144, 3020 VB, Rotterdam. Postzegel is niet nodig! 

Incassant ID van Vereniging Zeilschip Eendracht NL94ZZZ404108320000

Door ondertekening van deze machtiging geef je toestemming aan:
 �  Vereniging Zeilschip Eendracht om de incasso-opdracht bij jouw bank 

- -

aan te bieden. En de bank om deze afschrijving conform de opdracht  
van Vereniging Zeilschip Eendracht uit te voeren.

 �  Niet eens met de afschrijving, dan kun je deze binnen 8 weken eenvoudig  
laten terugboeken door contact op te nemen met je bank. 

Voordat de incasso plaatsvindt, ontvang je een bevestiging per e-mail.  
Vul daarom ook je email-adres in op de machtiging.

✁



Aan de koffie met  
Nederlands Loodswezen
“We willen de Eendracht nog meer in-
zetten voor maatschappelijke projecten, 
dat betekent investeren in nieuwe 
samenwerkingen en middelen om het 
zeilschip in optimale conditie te houden”, 
is de drive van Nanda Overdevest,  
directeur van de stichting. Voor deze 
uitgave gaat zij in gesprek met Willem 
Bentinck, directeur van Nederlands 
Loodswezen bv. Sinds vorig jaar  
sponsor en al jaren bedrijfsmatig lid 
van de vereniging. Hoe ziet dé onder-
steuner van veilig scheepvaartverkeer 
de koers van zeilschip Eendracht?

Willem Bentinck: “De Eendracht helpt mee 
aan het imago van Nederland als nautisch 
land. Als je dan ook iets goeds kunt doen voor 
kwetsbare groepen in de samenleving, is dat 
alleen maar goed. Dus een andere koers?” 
Nanda: “De Eendracht blijft een opleidings-
schip, maar wij willen de commerciële inzet 
verder terugbrengen en groeien in nog meer 
kansen voor bijzondere projecten. Vorig jaar 

waren er 600 meer mensen mee tijdens de 
goede doelen tochten. Een sponsor kan ook 
zo’n project steunen. Medewerkers kunnen 
dan als gastvrouwen en -heren meewerken 
aan een geslaagde dag. Een idee?”

“We willen dit jaar weer een maatschappelijk 
project organiseren, dus wellicht kunnen we 
hierop inspelen. Het Loodswezen sponsort 
overigens ook lokale nautische activiteiten om 
te laten zien wat de carrièremogelijkheden zijn 
in de maritieme wereld. Wij participeren 
daarom ook in Nederland Maritiem Land. 
Zorgen met elkaar dat het beroep op zee 
zo aantrekkelijk mogelijk wordt. Wij kijken 
altijd met een schuin oog mee hoeveel 
mensen uiteindelijk kiezen voor een opleiding 
aan de Zeevaartschool en hoeveel er blijven. 
Als ze dan ook nog voldoende vaardagen 
maken, kunnen ze daarna bij ons terecht. 
Plus je moet ook wel een bepaalde leeftijd 
hebben om aan een ervaren kapitein te 
kunnen uitleggen hoe veilig een haven in  
of uit te manoeuvreren.

AAN DE KOFFIE MET... AAN DE KOFFIE MET...

Wat wij wel graag zien, is meer vrouwen in deze 
mannenwereld. Vrouwen kijken vaak met  
andere ogen en dat is goed voor de sector.”

Touwladdertje
“Wat ik met zeilen en varen heb? Mijn vader 
was een actief zeiler en ik ging altijd mee. 
Hij werkte als jurist en het idee was dat ik 
na mijn middelbare school rechten zou gaan 
studeren. Maar ik wilde naar buiten, iets doen! 

“Eendracht helpt mee aan imago 
nautisch Nederland.”

“Voor hét 
ultieme  
gevoel:  
ga mee!”

En ik heb gekozen voor de Zeevaartschool. 
Als stuurman onder meer gevaren bij de 
Holland America Line en ik ben loods  
geweest op de Humber aan de oostkust 
van het Verenigd Koninkrijk. Hoe ik daar  
terechtkwam? Mijn vrouw is Engelse,  
vandaar. De kinderen kwamen en dat was 
een van de redenen om terug te keren naar 
Nederland. Ik vervolgde mijn carrière als 
loods en werd voorzitter van het Loodswezen 
in de regio Amsterdam- IJmond. In 2014 ben 
ik benoemd tot directeur van Nederlands 
Loodswezen bv. Eén keer per week klim 
ik nog als loods op een touw laddertje aan 
boord, omdat ik het gevoel bij dit vak wil 
houden. Loodsen zijn overigens zelfstandige 
beroepsbeoefenaren. Wij zijn voor hen het 
ondersteunende bedrijf. Wij brengen hen 
veilig aan boord en bieden ook op de wal 
alle faciliteiten, zoals de administratieve  
afhandeling. Met 320 mensen werken we 
volcontinu aan die ondersteuning in heel 
Nederland, daarnaast werken er nog zo’n 
100 mensen in de kantoororganisatie.” 

Spring aan boord
Ooit op de Eendracht geweest? “Als je een 
loods wilt, dan ben ik de eerste die erop 
springt. Maar de Eendracht hoeft geen loods 
aan boord te hebben. Schepen die wij ver-
plicht ondersteunen zijn minimaal 75 meter 
lang. Op de Eendracht werken sowieso ook 
veel oud-loodsen mee, maar een kop koffie 
kan altijd en als er bijzondere omstandig-
heden zijn, kunnen wij natuurlijk altijd van 
toegevoegde waarde zijn!”

In september organiseert de Eendracht een 
sponsordag vanuit Scheveningen. Interesse? 
“Dan stap ik zeker aan boord. Trouwens als 
je mensen enthousiast wilt maken, dan 
gaat dat niet met een mooie brochure. Het 
echte gevoel, geïnfecteerd worden door het 
zeevaartleven, krijg je door mee te gaan. 
Het allermooiste aan zeilen is niet eens het 
op zee zijn, door golven deinen, maar na 
een lange reis afmeren en elkaar de hand 
geven... zo van, dat hebben we samen weer 
mooi voor elkaar. Dát blijft je bij!”

Loodswezen: veilig en vlot
Willem Bentinck: “Wij zijn de aangewezen 
partij, die veilig en vlot het scheepvaart-
verkeer in- en uit de haven regelt.  
Wij zorgen ervoor dat de afhandeling 
van het verkeer gesmeerd verloopt. 
Dat moet veilig maar moet ook zonder 
onnodige vertragingen. We werken dus 
vooral veilig, maar houden continu de 
vlotheid voor ogen. We doen dit vanuit 
vier regio’s met 450 registerloodsen 
en begeleiden jaarlijks rond de 90.000 
schepen. Wij zijn ook het visitekaartje 
van Nederland. Een loods is de eerste 
die aan boord stapt, geeft de kapitein 
een warme handdruk en zegt...  
Welcome in the Netherlands.”
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Technische gegevens

Service vanaf de wal

GEGEVENS & SERVICE

Gegevens & service

Scheepstype Driemastschoener
Ontwerper W. de Vries Lentsch
Bouwer  Damen Shipyards  

Gorinchem
Tuigage  Royal Huisman Shipyards BV/ 

Rondal BV
Thuishaven Rotterdam, Nederland
Bouwjaar 1989
Roepletters PDVN
Keur  Lloyds’Class 100A1 +  

LMC + UMS
Totale lengte 59,08 meter
Lengte over dek 54,05 meter
Lengte waterlijn 41,95 meter
Breedte 12,30 meter
Diepgang 5 meter
Masthoogte 41,70 meter
Netto tonnage 181 NRT
Gross tonnage 606 BRT
Netspanning 220 Volt 50 Hz
Zoetwatermaker per etmaal 8 ton
Totaal zeiloppervlak 1033 m2

Max. zeiloppervlak 1206 m2

Snelheid onder zeil 14,5 knopen
Snelheid op motor 6-10 knopen
Voortstuwing hoofdmotor 403 KW (548 pk) Caterpillar
Boegschroef 75 KW (100 pk)
Generator/elektr. voorziening 130 KW (2 stuks) Caterpillar
Hulpverleningsboot/Dinghy 1
Reddingsvlotten 7
Aantal opvarenden per vlot 25 personen
Ankergerei  2 poolankers, elektrisch  

aangedreven ankerspil

Beschikbaarheid 
Dagtocht: maximaal 110 gasten
Korte of lange zeilreizen: maximaal 38 gasten

Hutten 
7 x tweepersoonshutten, 6 x vierpersoonshutten. In totaal 
zijn er 38 plaatsen beschikbaar voor gasten. In de hut is: 
warm en koud stromend water, airconditioning, voldoende 
kastruimte, een waslijn en een patrijspoort. Douches en  
toiletten bevinden zich in ieder compartiment vlakbij de hut 
op de gang.

Crew
Er zijn minimaal 15 bemanningsleden aan boord, bestaande 
uit professionele vrijwilligers en enkele vaste medewerkers.

Kantooradres 
Stichting Zeilschip Eendracht
Wilhelminakade 701
3072 AP Rotterdam
Postbus 51290
3007 GG Rotterdam
T: + 31 10 290 50 00 
E: info@eendracht.nl
www.eendracht.nl

C.J. Jaski Fonds
Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar  
en bepaalde groepen of instellingen kunnen bij  
de boeking van een dagtocht of zeilreis op zeilschip  
Eendracht in aanmerking komen voor een bijdrage  
uit het JaskiFonds. www.jaskifonds.nl

Bankgegevens
Vereniging Zeilschip Eendracht:
IBAN NL11 RABO 0 3118 12 953

Stichting Zeilschip Eendracht: 
IBAN NL94 RABO 0 3563 75 102

Stichting C.J. Jaski Fonds (ANBI): 
IBAN NL14 RABO 0 159 2444 12

Bankadres:  
Rabobank, Postbus 10017, 3004 AA Rotterdam

steunt bijzondere projecten

Teamco Foundation Schweiz
Badstrasse 16a | P.O. Box 18 |

CH-8867 Niederurnen |  Zwitserland

Laat je idealen voortvaren 
Zeilschip Eendracht opnemen in jouw testament?

Af en toe krijgen wij een gift in de vorm van 
een legaat of erfenis. Wij vinden het heel 
bijzonder als wij zo’n gift in ontvangst mogen 
nemen. Het is sowieso niet gemakkelijk om 
te beslissen wat je wilt nalaten en aan wie. 
Sommige mensen kiezen (deels) voor een 
goed doel, zoals de Eendracht. Waarom zou 
je die keuze maken? Misschien ben je zelf 
aan boord geweest en heb je het Eendracht- 
gevoel ervaren, je voelt je verbonden met één 
of meer van onze goede doelen projecten,  
of draag je het zeilschip gewoon een warm 
hart toe? Wat de reden om je steentje bij te 
dragen ook is, wij waarderen het enorm dat 
mensen bij het opstellen van hun testament 
denken aan zeilschip Eendracht. 

Vind je het belangrijk dat ook na jouw over-
lijden je idealen worden verwezenlijkt? Dan 
kun je overwegen om Stichting C.J. Jaski 
Fonds (deels) op te nemen in jouw testament. 
Het JaskiFonds biedt namelijk financiële 
steun aan bijzondere projecten met zeilschip 
Eendracht. Zo laat je jouw idealen voortvaren, 
want je draagt bij aan het behoud van zeil-
schip Eendracht en het mogelijk maken van 

alle maatschappelijke projecten aan boord. 
Nalaten kan op twee manieren, als erfgenaam 
of als legaat. Dit leg je vast in je testament, 
een notaris kan je hierover adviseren.

Eendracht de basis
Samen doen, met de Eendracht als basis, dat 
is waar het JaskiFonds zich hard voor maakt. 
Het grote voordeel is dat het JaskiFonds als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
belastingvoordeel geniet. Zo hoeft het  
JaskiFonds zelf geen belasting te betalen 
over ontvangen giften en schenkingen. 

Overweeg je ook om de doelen van het 
JaskiFonds te steunen? Waarvoor je ook 
kiest, periodiek schenken, een eenmalige 
gift of een nalatenschap? Alle steun is  
meer dan welkom! 

Voor meer informatie: www.jaskifonds.nl, 
of neem contact op met ons kantoor 
(010 - 290 50 00 of info@eendracht.nl). 
Wij helpen je graag verder.
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Volg zeilschip Eendracht
#zeilschipeendracht 
#sailingshipeendracht

Handmade 
by the best!
Met een aankoop van een van onze 
gadgets bij de Eendracht steun je  
altijd onze goede doelen projecten. 
Met de opbrengsten kunnen wij weer 
mooie tochten voor al onze bijzondere 
doelgroepen organiseren. Dus zeil 
snel naar onze webshop en bestel 
jouw favoriete Eendracht-item!

Alle eendjes zijn handgemaakt door  
ouderen die verbonden zijn aan Aafje.  
Met plezier haakten zij een hele berg bij  
elkaar, onze Eendracht-mascotte! Door 
hier met elkaar aan te werken, komen de 
ouderen uit hun isolement en ontstaan  
er nieuwe contacten en vriendschappen.  
Een win-win-situatie dus! 

De armbandjes zijn gevlochten door een aantal enthousiaste vrijwillige bemanningsleden. 
Zij volgen de laatste modetrends op de voet en vonden dat een geknoopte armband niet 
kon ontbreken in onze Eendracht-collectie. Al snel gingen ze aan de slag en doken in de 
wereld van knooptechnieken. Zo konden wij vorig jaar de eerste zelfgemaakte armbanden 
aan boord verkopen. Dit bleek een groot succes! De handmade-sieraden waren in no time 
uitverkocht. Ook interesse in een geknoopte armband? We hebben ze weer! Ze zijn te koop 
aan boord of via onze webshop online!

www.eendracht.nl/webshop

Armband  
‘in de knoop’

Dit is me  
er ‘Eendje’

10,-

10,-
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