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Zeil mee en steun!



InhoudSamen nog meer Eendracht!

Zeil mee naar 
de zon! 
Ontdek onze winter- en  
zomerreizen

Aan de  
koffie met...
Jeroen Venema, directeur  
Ventraco Chemie
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ahoy!  
“Blind varen, puur op gevoel... 
Echt knap!”
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Meer informatie over sponsoring?  
www.eendracht.nl of bel 010 - 290 50 00

SPONSORS/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 onder-
staande bedrijven en organisaties kunnen wij onze maatschappelijke projecten 

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

Onze sponsors en partners
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De wind in de zeilen
Stichting Zeilschip Eendracht zet zich samen met ruim 
300 vrijwilligers in om aan (kwetsbare) jongeren, zieken 
en ouderen letterlijk de wind in de zeilen te bieden. Met 
jouw boeking kunnen wij nog meer mensen die het zo 
ontzettend nodig hebben een dagtocht of meerdaagse 
zeilreis van hun leven bezorgen.

Vaarprogramma 2019-2020
Het Eendracht -
avontuur
Zeilschip Eendracht telt bijna 60 meter lengte, 30 meter 
breedte en heeft een diepgang van 5 meter, en behoort 
tot de zogeheten A-klasse zeilschepen. Ook wel tall ships 
genoemd; de grootste zeilschepen van de wereld.

Met de Eendracht kun je kort of langer op zeilavontuur. 
Of je nu jong bent of oud, kiest voor een dagtocht of 
een actieve zeilvakantie. Zeilschip Eendracht heeft voor 
elk wat wils! De bemanning van de Eendracht bestaat 
vrijwel helemaal uit vrijwilligers. Geen zeilervaring?  
Dat is niet nodig. Onze professionals leren je graag  
alles over het reilen en zeilen aan boord.

Het Eendracht-concept
Samenwerken, vriendschappen maken en grenzen  
ver leggen. Aan boord wordt jong en oud geïnspireerd 
tot het bevorderen en stimuleren van teamspirit,  
waarbij de focus ligt op discipline, samenwerken,  
zelfrespect en vooral je veilig te voelen.

DE REIZEN DE REIZEN

Zeilvakanties voor iedereen van 15 tot en  
met 80 jaar, in binnen- en buitenland! De 
wereld zeeën op een unieke manier ontdekken? 

Word lid en verdien direct je lidmaatschap terug 
door de 10% korting die je op een zeilreis ontvangt.

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 zeil-
avontuur begint hier! We laten ons leiden door weer 
en wind. Gooi de trossen los en stap aan boord, want 
wij hebben jouw droombestemming op de radar. 

Herfstzeilreis naar Cherbourg
Rotterdam - Cherbourg, Frankrijk
Check in: zaterdag 16 november om 10:00u
Check out: zondag 24 november om 12:00u
Duur: 9 dagen
2-persoonshut: 1.330,- p.p. 
4-persoonshut: 1.150,- p.p.
Jongerenprijs: 575,- (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Transfer: boek de busreis van Cherbourg terug naar  
Rotterdam via het Eendracht-kantoor. De prijs van de  
bustransfer is 100,- p.p

Zeilreis naar Porto (Leixoes)
Cherbourg, Frankrijk - Leixoes (Porto), Portugal
Check in: zondag 24 november om 16:00u
Check out: maandag 2 december om 12:00u
Duur: 9 dagen
2-persoonshut: 1.330,- p.p. 
4-persoonshut: 1.150,- p.p.
Jongerenprijs: 575,- (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Zeilreizen

Meerdaagse zeilreizen 

Trans-Atlantische Oceaan oversteek   
Check in: zondag 16 februari om 16:00u
Check out: dinsdag 17 maart om 12:00u

Actieve zeilreis Azoren - Brest 
Check in: dinsdag 17 maart om 16:00u
Check out: zondag 29 maart om 12:00u
Duur: 13 dagen
2-persoonshut: 1.629,- p.p.
4-persoonshut: 1.395,- p.p.
Jongerenprijs: 697,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen) 
Lid van de Eendracht? Dan ontvang je 15% korting 
op deze reis.

Actieve zeilreis Brest - Rotterdam
Check in: zondag 29 maart om 16:00u
Check out: zondag 5 april om 12:00u
Duur: 8 dagen 
2-persoonshut: 1.012,- p.p.
4-persoonshut: 895,- p.p.
Jongerenprijs: 447,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Eilandhoppen vanaf Sint Maarten 
Check in: maandag 13 januari om 16:00u
Check out: zondag 19 januari om 12:00u
Duur: 7 dagen
2-persoonshut: 1.101,50 p.p.
4-persoonshut: 965,- p.p.
Jongerenprijs: 482,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Eilandhoppen Caribbean
Check in: zaterdag 25 januari om 16:00u
Check out: vrijdag 7 februari om 12:00u
Duur: 14 dagen 
2-persoonshut: 2.248,50 p.p.
4-persoonshut: 1.995,- p.p.
Jongerenreis: 997,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Eilandhoppen Britse Maagdeneilanden  
Check in: zaterdag 8 februari om 16:00u
Check out: zaterdag 15 februari om 12:00u

 

Zonnige zeilreis vanuit Porto (Leixoes) - Las Palmas
Leixoes (Porto), Portugal - Las Palmas, Gran Canaria
Check in: maandag 2 december om 16:00u
Check out: dinsdag 10 december om 12:00u
Duur: 9 dagen
2-persoonshut: 1.330,- p.p. 
4-persoonshut: 1.150,- p.p.
Jongerenprijs: 575,- (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Atlantische Oceaan oversteek tijdens de feestdagen 
Las Palmas, Gran Canaria - Sint Maarten
Check in: zaterdag 21 december om 16:00u
Check out: zondag 12 januari om 12:00u
Duur: 23 dagen
2-persoonshut: 2.924,- p.p.  
4-persoonshut: 2.595,- p.p.
Jongerenprijs: 1.297,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)
Boek snel, vorig jaar was deze zeilreis in no time  
volgeboekt!

Zomer programma 2020

Van 8 tot en met 80 jaar
Check in/out: 10:00u - 19:00u
Boordprijs: 119,50 / Jongerenprijs: 59,75 (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.
 � Onbeperkt koffie, thee, fruit en tapwater.

Reilen en zeilen aan 
boord
Een dagtocht is vanaf 8 jaar en je hebt de keuze hoe 
actief je wilt meewerken. Een meerdaagse zeilreis is 
vanaf 15 jaar. Dan draait iedereen mee in het wacht-
systeem 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 help je met de navigatie. 

Vanuit Rotterdam
Beleef Rotterdam-Rijnmond vanaf het water en zet met  
de Eendracht koers naar zee. Ook in 2019 varen we nog 
twee van dit soort dagtochten!

 � Zondag 22 september 2019
 � Zondag 13 oktober 2019 

 � Zondag 19 april 2020
 � Zondag 10 mei 2020 Moederdag
 � Zondag 21 juni 2020 Vaderdag

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.

Jonger dan 15 jaar? 
Ieder kind onder de 15 jaar mag alleen mee onder begeleiding 
van minimaal één volwassene. Is een kind kleiner dan 1.40 m? 
Dan is het dragen van een reddingsvest (aan boord  
beschikbaar) verplicht. 

Nog maar 8 plaatsen  

beschikbaar

Nog maar 6 plaatsen  beschikbaar

Dagje uitwaaien op de Eendracht
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DE REIZEN

Jongeren krijgen korting
Alle jongeren van 8 tot en met 25 jaar ontvangen op alle zeilreizen  
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). 
Let op: Als je gebruikmaakt van de jongerenkorting, word je 
ingedeeld in een vierpersoonshut.

Hutten
Aan boord van de Eendracht zijn er twee- en vierpersoonshutten.  
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 aanwezig 
aan boord.

Liever wat meer privacy?
De zeilreizen op de Eendracht zijn echte groepsreizen. Aan boord 
werken we als een hecht team, waarin je al snel aansluiting vindt  
bij de andere opstappers. We hebben zowel twee- als vierpersoons-
hutten beschikbaar. Liever een hut alleen? Ook dat is mogelijk. Hier-
voor geldt een toeslag van 50% van de boordprijs voor een tweeper-
soonshut. Let op: beperkte beschikbaarheid.

Wachtsysteem 
Tijdens meerdaagse reizen draai je mee in het wacht-
systeem van ‘4 uur op, 8 uur af’ onderverdeeld in een 
rode, witte en blauwe wacht. Zo kunnen we samen de 
Eendracht dag en nacht laten varen. Tussendoor heb 
je alle tijd om te genieten en te relaxen aan boord.  
Hoe magisch is het om de zon op te zien komen of 
onder te zien gaan terwijl je aan het roer staat?  
Samen de zeilen te zetten in het maanlicht of dolfijnen 
naast het zeilschip te ontdekken? Beleef het op de 
Eendracht. De verschillende wachten lossen elkaar 
volgens onderstaand schema af:

 � 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
 � Transfer van en naar het schip.
 � Eventuele excursies tijdens de reis.
 �  Overige drankjes en merchandise (consumptiebonnen 
aan boord te koop, tegen contante betaling, pinbetaling  
beperkt mogelijk). 

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

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 plaats op een van 
onze korte zeilreizen en ontdek de wereld van het 
zeezeilen.

Paasreis 
Rotterdam - Rotterdam
Check in: vrijdag 10 april 2020 om 10:00u
Check out: maandag 13 april 2020 om 16:00u
Duur: 4 dagen
2-persoonshut: 595,- p.p.
4-persoonshut: 530,- p.p.
Jongerenprijs: 265,- (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Lang weekend zeilen tijdens Hemelvaart
Rotterdam - Rotterdam
Check in: donderdag 21 mei 2020 om 10:00u
Check out: zondag 24 mei 2020 om 16:00u
Duur: 4 dagen
2-persoonshut: 595,- p.p.
4-persoonshut: 530,- p.p.
Jongerenprijs: 265,- (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

*De prijzen in dit magazine zijn in euro's. Eventuele  
zet- of drukfouten voorbehouden. Op al onze zeilreizen  
en dagtochten zijn de Algemene Voorwaarden van  
Stichting Zeilschip Eendracht van toepassing.
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SCHIPPER

Zeil mee en steun!
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 zeilreizen  
en vaartochten met Stichting Het Vergeten Kind, Stichting 
VaarKracht, CVD (Centrum voor Dienstverlening), Vereniging 
van Nederlandse Voedselbanken en Stichting Sailing Kids. 
Met jouw boeking kunnen wij nog meer mensen die het zo 
ontzettend nodig hebben een onvergetelijke ervaring bezorgen. 

BOOTSMAN KWARTIERMEESTER

DE REIZEN

Bemanning  
gezocht

Op zoek naar dynamisch en avontuurlijk vrijwilligerswerk, of een vaste baan  
als schipper? Altijd al onderdeel willen zijn van een enthousiaste bemanning  

op een zeegaand zeilschip? Ben je bereid om jouw passie, kennis en ervaring  
in te zetten tijdens vaar- en zeiltochten met onze bijzondere doelgroepen? 

Ga dan de uitdaging aan met de Eendracht! Meld je aan als vrijwilliger voor  
een functie aan boord van Nederlands grootste driemastschoener. Of solliciteer  

naar de functie van schipper. Kijk voor al onze openstaande vacatures op  
www.eendracht.nl/vacatures.

Interesse in een van deze vrijwilligersfuncties? Of in een baan als schipper? 
Stuur een mail met je motivatie en eventuele relevante werkervaring,  

cursussen en certificaten naar bemanning@eendracht.nl, of bel voor  
meer informatie: 010 - 290 50 04 en vraag naar Yvonne den Haan.

HOUSEKEEPERASSISTENT-KOK ORANJEWACHT

SCHEEPSARTS STUURMAN MACHINIST



KORTE BERICHTEN KORTE BERICHTEN

Zeilschip Eendracht: 
stap aan boord!

De zomer is bijna voorbij, maar wat was  
er weer een teamspirit aan boord van de 
Eendracht tijdens alle zeilreizen en maat-
schappelijke projecten. Petje af! 

Het zeilschip is ondertussen 30 jaar in de 
vaart, zeilt bijna non-stop met mensen die 
wel wat steun kunnen gebruiken, en dat 
vraagt continu om de nodige investeringen. 
We kunnen dan ook niet zonder onze 
sponsors en partners. Blij zijn we dan  
ook met Veritas Petroleum Services. Een  
bedrijf uit Barendrecht dat onlangs voor  
de Eendracht koos. Jeroen Venema van  
Ventraco Chemie, sinds april sponsor, ver-
telt in dit magazine waarom dit Amsterdamse 
bedrijf graag investeert in ons goede doel 
en de grootste driemastschoener van  
Nederland in de vaart wil houden. 

Overigens, bedrijven kunnen ook kiezen 
voor een MVO-uitje. Een mooie manier  
om handen en voeten te geven aan  
Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen. Zo gingen young professionals  
van Vopak in augustus op pad met jonge 
statushouders (via Stichting Hoedje van 
Papier). Een project dat gefinancierd werd 
door de Vopak WeConnect Foundation.  
Via dit fonds wil Vopak jongeren en status-
houders aan elkaar binden, zorgen dat ze 
een netwerk opbouwen en hen de kans 
bieden zich verder te ontwikkelen. Een 
weekend lang hebben deze jongeren  
kunnen ervaren hoe de Eendracht bij 
uitstek mensen verbindt. Ook interesse? 
Onze medewerkers aan de wal bespreken 
tijdens een kop koffie graag alle  
mogelijkheden. 

Nieuwe sponsor 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 een nieuwe sponsor voor. Waarom koos 
VPS voor de Eendracht?

Emiraten om klanten van daaruit snel en 
adequaat professioneel te ondersteunen. 

Malcolm Cooper, managing director VPS 
Group: “De Eendracht zien wij als een 
mooie manier om te laten zien dat VPS zich 
graag inzet voor mensen die wel wat wind 
in de zeilen kunnen gebruiken. Vandaar dat 
wij met veel plezier de doelstelling van de 
Eendracht sponsoren. Juist het ervaren van 
de teamspirit, die aan boord centraal staat, 
draagt in onze optiek bij aan een samen-
leving waarin je van elkaar op aan kunt.”

Meer weten over VPS? 
www.v-p-s.com

Welkom Veritas Petroleum Services 
(VPS)! Deze nieuwe Eendracht-sponsor 
is marktleider in brandstoftesten en  
inspecties. VPS helpt met het bereiken 
van meetbare verbeteringen in brand-
stofbeheer, brandstofkosten en in de  
naleving van wet- en regelgeving als het 
gaat om bijvoorbeeld de veiligheid van 
scheepsbrandstoffen. Vanuit het hoofd-
kantoor in Barendrecht werken circa  
negentig medewerkers voor scheeps-
eigenaren, energiecentrales, brandstof-
leveranciers en overheden. Ook heeft 
VPS verschillende kantoren en laboratoria 
in onder meer Singapore, de Verenigde 
Staten en de Verenigde Arabische  

We vierden ook ons jubileum met onder  
meer een korte zeilreis in augustus. Gepast, 
want investeren doen we vooral in nieuwe 
maatschappelijke projecten. Zo ging Stichting 
Sailing Kids deze zomer op pad met lang -
durig zieke jongeren. Een project dat  
100% gefinancierd kon worden vanuit het  
JaskiFonds (zie ook www.jaskifonds.nl),  
dat de projecten van de Eendracht steunt.  
Op pagina 16 en 17 een interview met Maik 
Koster van Stichting Sailing Kids over hoe  
dit bijzondere project voor het tweede jaar  
op rij een succes werd.

Wat ik graag wil meegeven aan al die  
bedrijven en organisaties die overwegen  
een goed doel te steunen, stap een keer  
aan boord! Ervaar zelf wat de Eendracht  
met je doet, wat de toegevoegde waarde  
is van samen optrekken tijdens het zeilen  
en/of wachtlopen. Of kom een keer een  
kijkje nemen als het zeilschip even aan  
de wal ligt. Een afspraak is zo gemaakt. 

Deze winter gaat de Eendracht natuurlijk ook 
weer volop onder zeil. Eerst doen we Frankrijk 
aan, vervolgens koersen we naar Portugal en 
aansluitend volgt Grand Canaria en het Caribisch 
gebied. Maar ook ons zomer vaar pro gram ma 
voor 2020 is al deels bekend. De populaire 
zeilreizen tijdens Hemelvaart en Pasen en  
natuurlijk een aantal dagtochten, zijn al in-
gepland. Voor bedrijven is met de Eendracht 
naar SAIL Amsterdam 2020 ook een echte 
aanrader. Ondertussen zien we graag dat de 
groei in maat schappelijke projecten verder gaat, 
maar daarvoor hebben we nog meer sponsors 
en/of partners nodig. Overigens, je kunt  
ook lid worden van de Vereniging Zeilschip 
Eendracht, daarover vind je eveneens meer 
informatie op pagina 18 in dit magazine. 

Voor nu wens ik iedereen nog een mooie  
nazomer. Zo kunnen we ook de nog geplande 
projecten meer dan hartverwarmend laten  
zijn voor de opstappers, zoals tijdens de  
dagtochten met het Nationaal Ouderenfonds 
en Stichting VaarKracht. Daarna vertrekt  
de Eendracht voor onderhoud en dan  
aansluitend richting de zon! 

Bert Jaski, voorzitter  
Stichting Zeilschip Eendracht en  
Vereniging Zeilschip Eendracht
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1. Rotterdam, Nederland
2. Cherbourg, Frankrijk
3. Porto (Leixoes), Portugal
4. Las Palmas, Gran Canaria
5. Sint Maarten
6. Saba
7. Anguilla
8. Caribbean 
9. Britse Maagdeneilanden 
10. Azoren
11. Brest, Frankrijk
12. Amsterdam, Nederland
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En de winnaar 
is…
We zijn er uit! Voor onze wedstrijd  
‘Wie ontwerpt onze nieuwe rederijvlag’  
is Ludo Kwak de winnaar. Zijn creatie 
past helemaal in onze jubileumsfeer 
van 30 jaar Eendracht. Ludo nog van 
harte gefeliciteerd met je prijs! Ludo 
heeft zijn mooie zeilreis in ontvangst 
genomen. Alle overige deelnemers  
willen we bedanken voor hun 
inzendingen, waanzinnig mooi om  
te zien hoe iedereen met zoveel  
creativiteit en enthousiasme alle ideeën 
heeft gepresenteerd.

Samenwerkingen 
gezocht!
De Eendracht wil nog meer groeien in haar 
aanbod van maatschappelijk projecten. 
Hiervoor zoeken wij continu naar nieuwe, 
geschikte partners, die met ons in zee willen. 
Met organisaties die onze doelstelling  
omarmen. Heb je suggesties, of interesse?  
Bel 010 - 290 50 00, of mail  
info@eendracht.nl.

7
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KORTE BERICHTEN

Wal

 �  Yvonne den Haan 
crew manager

Even voorstellen: 

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

Aan boord

 �  Nik van Marsbergen Koops  
bootsman 

 �  Rutger Kavelaars   
bootsman 

 �  Dewi Mattheyer  
bootsman

Ook deel uitmaken van ons team?

Wij zijn nog op zoek naar een vaste schipper en enthousiaste vrijwilligers. Check onze 
vacaturepagina www.eendracht.nl/vacatures voor alle openstaande vacatures, of 
neem contact op met Yvonne den Haan: 010 - 290 50 04.

In het vorige magazine stelden wij onze 
nieuwe sponsor De Bonte Koe al voor.  
Helaas is er een foutje opgetreden in  
de vermelding van de website. Dit moet  
zijn: www.debontekoe.nl. Nogmaals  
onze excuses!

Zeil mee en steun!
Investeren in de samenleving mét een uniek (bedrijfs)uitje? 
Dat kan aan boord van zeilschip Eendracht!

Stichting Zeilschip Eendracht zet zich samen met haar ruim  
300 vrij willigers in om aan (kwetsbare) jongeren, zieken en ouderen 
letterlijk de wind in de zeilen te bieden. Aan boord worden mensen 
geïn spireerd tot het bevorderen en stimuleren van teamspirit, waarbij de 
focus ligt op discipline, samenwerken, zelfrespect en vooral je veilig 
te voelen. Het zelfvertrouwen wordt vergroot, nieuwe vriendschappen 
worden gemaakt en niets is mooier dan een dag of paar dagen even 
al je zorgen aan de wal te laten en niet te worden geconfronteerd 
met je ziekte of andere vervelende omstandigheden. 

Uw bedrijf kan hieraan bijdragen. Zelf ervaren hoe het is om met 
een bijzondere doelgroep op stap te gaan? In overleg kunnen wij 
onze maatschappelijke zeilreizen aanbieden in samenwerking met 
onze partners. 

Het Eendracht-concept is sowieso op zichzelf al uniek. Onze  
vrijwilligers volgen net als de professionele bemanningsleden alle  
nodige trainingen over veiligheid tot en met gastvrijheid en varen 
minimaal tien dagen per jaar. Ontdek hoe zij met hun enorme  
gedrevenheid en enthousiasme zeilschip Eendracht in de vaart 
houden. Of hoe je met elkaar kwetsbare mensen - jong en oud - 
een ervaring van hun leven kan bezorgen.

Onze maatschappelijke partners

C.J. Jaski Fonds

De tiende SAIL verbindt de wereld.  
En dat is nu precies ook het uitgangspunt 
van de Eendracht, mensen met elkaar 
verbinden. Opgaan in dit Amsterdamse 
unieke publieksevenement, al die tall 
ships, varend erfgoed en marine schepen 
vanaf het water bewonderen? Stap dan 
bij ons aan boord, want de Eendracht  
is weer van de partij. 

Van 12 t/m 16 augustus 2020 biedt  
zeil schip Eendracht een gevarieerd 
program ma voor bedrijven of groepen die 
graag de sfeer van dichtbij willen proeven.

Boek uw arrangement!
Voor bedrijven bieden wij speciale  
middag- en avondarrangementen,  
inclusief catering. De planning is dat  

we aan de wal liggen vlak bij het Centraal 
Station. Vanaf hier ondernemen wij  
tochten over het Noordzee kanaal en  
duiken ook de Oranjehaven in om langs 
de internationale (zeil)schepen te varen. 
Een belevenis die u niet wil missen! 

Ook zin om u met uw relaties en/of  
medewerkers in dit spektakel onder te 
dompelen aan boord van de Eendracht?

Vraag naar de mogelijkheden.  
Bel 010 - 290 50 00 en vraag naar  
Karlijn van de Kamp, of mail  
sales@eendracht.nl.Koop een lootje!

Vanaf 29 augustus tot 20 oktober gaan 
we lootjes verkopen om de Eendracht 
nog eens 30 jaar mee te laten gaan. 
Voor informatie over de loterij kijk je  
op www.eendracht.nl/zeilschip- 
eendracht/loterij. Hier lees je ook  
wat je zelf kunt winnen.

Sorry  
De Bonte Koe!

Neem contact met ons op via  

010 - 290 50 00 of sales@eendracht.nl
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In augustus vertrok de Eendracht met zes 
young professionals van Vopak en zes jonge 
vluchtelingen met een verblijf sstatus, die zich 
hadden aangemeld via de Stichting Hoedje 
van Papier. De Vopak WeConnect Foundation 
wil jongeren uit de lokale gemeenschappen 
waar Vopak actief is, verbinden met de  
wereld om hen heen. Stichting Hoedje van 
Papier ondersteunt met het programma 
SamenDoorSamen vluchtelingen met een 
verblijfsstatus bij het vinden van hun weg  
in de Rotterdamse samenleving.

De young professionals en de groep jonge 
nieuwkomers gingen samen aan boord om 
met elkaar een van de wachten te vormen 
tijdens een weekendreis van de Eendracht. 
Het doel van deze zeilreis was om elkaar 
beter te leren kennen, kennis en ervaring  
te delen en de nieuwkomers te helpen om 

hun horizon te verbreden en hun netwerk 
uit te breiden en daarmee hun kansen op 
het vinden van een baan te vergroten.  
Dit alles onder deskundige begeleiding  
van onze kwartiermeester Rinus Haas en 
trainer Joost van Grieken, die de deelnemers 
tijdens de reis heeft gecoacht.

Ook interesse om samen met mede werkers 
of relaties invulling te geven aan een maat-
schappelijke doelstelling door het financieel 
steunen van een bijzonder project aan 
boord van de Eendracht? Wij bespreken 
graag wat de mogelijk heden zijn.  
Bel 010 - 290 50 00 en vraag naar  
Karlijn van de Kamp.

In het volgende magazine meer over hoe 
dit project in de praktijk heeft uitgepakt.

Vopak WeConnect Foundation  
mét Stichting Hoedje van Papier 

Eendracht zet koers naar  
SAIL Amsterdam 2020



FOTOCOLLAGE SPECIAL

Eendracht-spirit in beeld...
Wat een zomer, de Eendracht heeft weer 
veel mensen, jong en oud, samengebracht 
en harten sneller laten kloppen. We kijken 
terug op prachtige zeilreizen met onze doel-
groepen, zoals de meerdaagse zeilreis met 
zieke kinderen via Stichting Sailing Kids, 
twee zeilreizen met Stichting Het Vergeten 
Kind en natuurlijk onze jaarlijks terugkerende 
zeilreis met ex-daklozen via CVD (Centrum 
voor Dienstverlening).

Bijzondere projecten waarvoor wij ons in  
samenwerking met andere maatschappelijke  
organisaties met al onze vrijwilligers dag en  
nacht hebben ingezet.

Ook waren er natuurlijk de vertrouwde  
jongerenreizen, zoals de Tall Ships’ Races rond 
Denemarken en Noorwegen. Een collage van  
al die teamspirit en andere Eendracht-momenten 
in beeld gebracht door Eendracht- partner  
Rienk Boode Fotografie.

Wat een zomer...  
Beleef het zelf!
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INTERVIEW BEMANNING

Sjoerd, ahoy!
“Altijd al gek op zee en strand geweest 
en tijdens een zeilreis kwam de vraag 
of ik vrijwilliger wilde worden bij de 
Eendracht. Ik heb meteen ja gezegd!” 

“Rond mijn twaalfde ben ik met zeilen in 
aanraking gekomen. Voor mijn eerste zeil-
poging heb ik wel een compleet zeilboek 
verslonden en van lieverlee ben ik zelf  
kinderen les gaan geven in zeilen. Tot de 
Eendracht in beeld kwam, was ik vooral  
te vinden op de Friese meren. Maar de 
zee...!” 

Hoe speciaal...
Waarom juist dit vrijwilligerswerk? “In eerste 
instantie ging mijn hart uit naar het zeilen 
met de Eendracht. Maar hoe langer je aan 
boord bent, hoe meer bijzondere projecten 
je begeleidt, ervaar je écht hoe speciaal  
dat is. Zo ben ik op pad geweest met CVD 
(Centrum Voor Dienstverlening) met ex- 
dak lozen/-verslaafden, met kinderen via 
Stichting Het Vergeten Kind en onlangs nog 
met Stichting Sailing Kids. Overigens, ik 
was net achttien toen ik als vrijwilliger begon, 
dan ben je nog niet zo bezig met wat er  
allemaal in de maatschappij speelt. Als je dan 
ziet wat de Eendracht doet met bijvoorbeeld 
autistische kinderen of ex-verslaafden,  
dat is geweldig. Ze stappen aan boord en 
hebben geen idee wat ze van zo’n zeilreis 
kunnen verwachten en vergeten op zo’n 
moment wat achter hun ligt. Ze delen  
onderling wel hun ervaringen, dat merk je 
goed. Hoe mooi is het dan om te zien dat 
er onderweg een heel hecht team ontstaat 
om samen zo’n groot zeilschip te kunnen 
laten varen. Heel bijzonder in een wereld 
die heel individualistisch is, maar de  
Eendracht is echt dé plek waar je moet  
samenwerken.”

Reizen met bijzondere doelgroepen
“Ook al ben ik primair voor het varen gegaan, 
het meewerken tijdens zeilreizen met bij-
zondere doelgroepen is voor mij het meest 
waardevol. Meestal vaar ik zo’n vijftien tot 
twintig dagen per jaar mee. Helaas lukte dit 
de laatste twee jaar niet, omdat ik naast mijn 
werk een fulltime masterstudie volgde. Wel 
heb ik steeds walondersteuning geboden. 
Zo ben ik lid van de kwartiermeesters-
commissie en in deze commissie proberen 

we samen de belangen van kwartier-
meesters zo goed mogelijk te behartigen. 
Ook zit ik in een club om meer bemannings-
leden te werven.” 

Vanuit mijn hart
Wat als iemand interesse heeft in dit vrij-
willigerswerk? “Vanuit mijn hart vertel ik  
enthousiast hoe het is om aan boord mee 
te werken. Ik geef ook mee dat het niet  
altijd een kabbelende zee is met een lekker 
zonnetje. Het is ook echt keihard werken. 
Je hebt daarbij niet alleen de verantwoor-
delijkheid voor jezelf, maar ook voor de  
opstappers. Als je halve wacht zeeziek  
beneden ligt, dan moet jij er toch staan!”

Paspoort
Naam: Sjoerd van Stokkum
Beroep: communicatie- en marketing-
medewerker
Hobby’s: waterpolo - zeilen - duiken 
Bemanning sinds: 2011

Leukste Eendracht-reis: 
“Bijzonder was toch wel mijn zeilreis in 
2012-2013. Zestien dagen aan boord en 
van alles meegemaakt, zoals kerst vieren 
op Las Palmas, oud en nieuw op  
Tenerife en jarig op zee. Onvergetelijk.”

Mooiste Eendracht- moment?
“Dat was onlangs met Stichting Sailing 
Kids. Een blinde jongen stuurde de 
Eendracht, uiteraard onder begeleiding, 
tijdens zwaar weer. Puur op gevoel 
van het zeilschip en het roer.  
Ongelofelijk om te zien dat hij op  
die manier 60 meter door de golven 
manoeuvreerde. Echt knap!”

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

“Blind varen, 
puur op gevoel…  
Echt knap!”

“Hoe meer  
bijzondere  
projecten,  
hoe specialer.”
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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



Eendracht mét Sailing Kids

INTERVIEW INTERVIEW

In juni stapten 28 jonge patiënten  
(15-25 jaar) via Stichting Sailing Kids aan 
boord voor een zeilreis naar Denemarken. 
Samen met hen, de Vereniging Ouders 
Kinderen Kanker (VOKK), VOX en het 
Erasmus MC-Sophia ging de Eendracht 
dit unieke zeilavontuur aan. Maik Koster, 
voorzitter van Stichting Sailing Kids, 
vertelt als een van de begeleiders  
maar wat graag over dit bijzondere  
samenwerkingsproject. 

Niets was te gek
“Vorig jaar een dagtocht en nu bijna een  
volle week samen zeilen met de Eendracht. 

We stapten met vijf vrijwilligers vanuit onze 
organisatie aan boord, waaronder twee  
artsen, een verpleegkundige, een fotograaf 
en ik als teamleider. Voor alle opstappers 
was het een fantastische ervaring. Zelf heb 
ik niet veel zeilervaring, maar nu zo op volle 
zee te zijn onder verschillende omstandig-
heden, was geweldig. Van zon en rustige 
wind tot storm met windkracht negen.  
Plus de Eendracht-bemanning klikte enorm 
met onze kinderen. Ook al was het voor al 
die vrijwilligers even wennen om met deze 
speciale groep op te trekken, maar na een 
dag was dat voorbij. Er werd veel gelachen 
en vooral met plezier hard samengewerkt, en onze stichting aan boord wapperden  

in de volle wind. Wat ik mooi vind, is de 
Eendracht als organisatie. Professioneel 
met een fijn menselijk karakter. Laag-
drempelig, goed bereikbaar en je voelt  
de wil om mee te denken met de wensen 
van Stichting Sailing Kids. Zeilen op zee 
met onze doelgroep geeft sowieso een  
bijzondere dynamiek.”

De trossen los
Volgend jaar weer? “Eenmaal in Aalborg 
was het nog even genieten van de grote 
zeilschepen die zich daar uit de hele wereld 
verzamelden voor de Tall Ships’ Races, 
waarvoor ook de Eendracht zich opmaakte. 
Per bus vertrokken we weer naar Nederlandse 
bodem. Iedereen was uitgeteld, maar de 
terugreis was lekker relaxed. Volgend jaar 
zetten we opnieuw met de Eendracht koers 

naar zee. We hebben met Stichting  
Zeilschip Eendracht een driejarig contract. 
Vorig jaar een dagtocht, dit jaar Denemarken. 
Wie weet wat 2020 ons brengt. We gooien 
maar wat graag de Eendracht-trossen weer 
los!” besluit Maik Koster.

Een van de  
opstappers: 
“Dat spugen ben  
ik wel gewend, 
maar die golven 
vind ik  
fantastisch!”

Maik Koster: “Even niet alleen  
maar ziek zijn, even geen patiënt.  
Ontdekken dat je veel meer kunt.”

Wat staat er op je netvlies?
Maik Koster: “Wat ik niet snel zal  
vergeten, een kind dat leukemie had 
gehad met veel chemokuren was  
zeeziek en zei: ‘Ach, dat spugen ben  
ik wel gewend, maar die golven vind  
ik fantastisch!’

Ook hoe een groep kinderen midden 
in de nacht met windkracht acht de 
zeilen stond te reven. Echt trots op onze 
opstappers. Sowieso de onderlinge 
betrokkenheid was echt groot. Oudere 
kinderen zorgden voor de jongere  
opstappers en dat in combinatie met 
de Eendracht-bemanning, die overal 
voor in was.” 

Hoe stoer is dat?!
Maik Koster: “De wind in je haren, laat 
je zorgen varen. Even niet alleen maar 
ziek zijn, even geen patiënt. Samen 
plezier maken en jongeren laten ervaren 
dat ze veel meer kunnen, dan ze  
denken. Dat is wat ons als Stichting 
Sailing Kids motiveert. We hadden 
twee blinde kinderen mee en die  
hebben de Eendracht gestuurd.  
Hoe stoer is dat?!” 

Meer weten over deze  
samen werkingspartner?  
Kijk op www.sailingkids.info

maar er was ook tijd voor spelletjes. De  
bemanning was ongelofelijk geduldig en 
aardig. Alles was mogelijk aan boord, niets 
was te gek. Werkelijk van kapitein tot kok. 
Iedereen hielp mee om de kinderen een 
leuke reis te bezorgen. Echt heel speciaal 
om dat Eendracht-gevoel mee te maken”, 
vertelt Maik Koster.

JaskiFonds bedankt!
Wat vind je van de samenwerking? “We zijn 
allereerst heel dankbaar voor de steun van 
het JaskiFonds, dat deze Eendracht-reis 
mogelijk heeft gemaakt. Het was prachtig 
om te zien hoe de vlaggen van dit fonds  
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Ledenvoordeel:  
extra korting! 
Voor onze verenigingsleden doen wij 
graag iets extra's! Ontvang op onze 
meerdaagse zeilreis van Azoren naar 
Brest zelfs 15% korting.

Actieve zeilreis Azoren - Brest
Check in:  
dinsdag 17 maart 2020, 16:00u  
(boarden tussen 16:00u en 18:00u)

Check out:  
zondag 29 maart 2020, 12:00u
Duur: 13 dagen

2-persoonshut:  
ledenprijs 1.384,65 p.p.  
normale prijs 1.629,- p.p.

4-persoonshut:  
ledenprijs 1.185,75 p.p.  
normale prijs 1.395,- p.p.

Jongerenprijs: 697,50 p.p. (15-25 jaar)

Doe mee en word lid!
Onze leden houden niet alleen zeilschip Eendracht in de vaart, 
maar dragen ook bij aan onze maatschappelijke projecten.  
Hoe meer leden, hoe meer goede doelen zeilreizen wij kunnen 
organiseren. In een wereld die steeds meer gericht is op het  
individu, kiezen wij samen met onze leden bewust voor meer  
en meer Eendracht en werken we met elkaar aan een betere 
maatschappij. 

Als verenigingslid geniet je zelf ook van extra voordeel, zoals 
mooie kortingen op geselecteerde zeilreizen en dagtochten!

Soorten lidmaatschap
Jeugdlid: tot en met 25 jaar gratis.
Jeugdleden ontvangen tot maximaal 50% korting op zeilreizen 
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 per lid op dagtochten, zeilreizen  
en artikelen uit onze webshop.

 �  Jeugdleden ontvangen tot maximaal 50% korting op  
zeilreizen en dagtochten 

 �  Scherpe aanbiedingen met extra korting op geselecteerde 
zeilreizen en dagtochten.

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

Samen meer Eendracht
Wij hebben jou nodig! Support van  
de leden van Vereniging Zeilschip  
Eendracht is enorm belangrijk voor  
het werk dat we doen via Stichting 
Zeilschip Eendracht. Mede dankzij 
jouw bijdrage kunnen we (kwetsbare) 
jongeren, zieken en ouderen letterlijk 
de wind in de zeilen bieden door hen 
mee te nemen op een onvergetelijke 
dagtocht of zeilreis.

De Eendracht is een uniek en veilig zeilschip 
waar echt iedereen een zee aan kansen 
krijgt. Aan boord wordt jong en oud geïn-
spireerd tot het bevorderen en stimuleren 
van teamspirit, waarbij de focus ligt op  
discipline, samenwerken, zelfrespect en 
vooral je veilig te voelen. Kortom, samen 
varen en mensen verbinden, dat is waar  
wij voor staan!

Werf een lid en krijg een cadeau!
Het ledenaantal van de vereniging blijft 
groeien, maar met nog meer steun kunnen 
wij samen nog meer doen voor een 
betere samenleving! Maak iemand lid  
van Vereniging Zeilschip Eendracht en  
ontvang allebei een leuk presentje uit onze  
Eendracht-shop! Deze actie geldt alleen 
voor het werven van een lid vanaf 26 jaar.
 
Ieder nieuw lid kan ook gelijk gebruikmaken 
van de 10% korting op dagtochten, zeil-
reizen 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 e-mailadres in op de machtiging.

✁



Aan de koffie met 
Ventraco Chemie
“We willen de Eendracht nog meer  
inzetten 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. 
In deze uitgave gaat zij in gesprek met 
Jeroen Venema, directeur van Ventraco 
Chemie. Als je in Nederland fietst of 
rijdt, is de kans groot dat deze nieuwe 
sponsor bij wijze van spreken onder 
je voeten voorbij schiet. Waarom kiest 
dé specialist in het veredelen van  
mineralen voor het kleuren van asfalt 
en beton voor de Eendracht?

 “Gewoon spontaan! Ik liep op de HISWA 
en zag daar de Eendracht-stand. Het was 
er druk, maar ik kreeg informatie mee.  
Eenmaal thuis op mijn gemak gelezen en 
de combinatie van het zeilschip met veel 
vrijwilligers en goede doelen, past helemaal 
bij ons bedrijf. Dat is sowieso mijn insteek: 
het moet echt bij je passen! En dat doet  
de Eendracht. Hoe je met elkaar iets in 
stand houdt en andere mensen, die zich 
zo’n zeilreis niet kunnen permitteren, ervan 
laat genieten”, vertelt Jeroen Venema. 

Samen doen - Een droom!
Het Eendracht-gevoel zelf ontdekt? “Ja, een-
maal vanuit Rotterdam, met mijn kinderen. 
Eind juni ben ik ook vanuit IJmuiden met  
de Eendracht op stap geweest. Gewoon 
hartstikke leuk. Wat echt mijn droom is? 
Ooit mee te gaan met de Atlantische over-
steek. Ik kan wel een beetje zeilen, maar 
wat mij trekt, is dat samen doen op zo’n 
prachtig zeilschip. Er zit ook een ongelofelijke 
organisatie achter als je ziet dat de Eendracht 

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

bijna non-stop in de vaart is. Zit de ene reis 
erop, dan wordt alles weer snel klaarge-
stoomd voor vertrek. Dat zag ik in Rotterdam. 
In nog geen uur na afmeren, koerste de 
Eendracht alweer richting Frankrijk.”

Praktijk staat centraal
Hoe ziet Ventraco al die jongerenreizen  
en projecten? “Als bedrijf investeren wij  
ook graag in jonge mensen. Niet zozeer 
bewust, maar meer omdat dit op een  
gegeven moment nodig is. Zo gaan wij  
volgend jaar ook verjongen. Wat iemand 
kan in de praktijk, dat vind ik daarbij enorm 
belangrijk. Het is dan ook goed dat de  
Eendracht jongeren leert om daarin ervaring 
op te doen. Sowieso is mijn eerste indruk 
gewoon positief. Wellicht door gaandeweg 
nog meer te zien, te horen en te lezen,  
dat ik denk dat lijkt mij een leuk project  
om apart te steunen. Sponsoring zien wij 
overigens niet als een één- of tweejarig 
projectje. Onze intentie is om de Eendracht 
nog heel lang te sponsoren.” 

“Die team-
building is 
echt zoveel 
waard!”

“Zoiets  
in stand  
houden, heel  
belangrijk.”

Rotterdam - Amsterdam?
Jeroen vervolgt lachend: “We maken intern 
wel grapjes, maar mijn vader is geboren  
op Rotterdam-Zuid en had een eigen 
scheepvaartbedrijf. Hij zou het geweldig 
hebben gevonden als hij wist dat Ventraco 
nu de Eendracht sponsort. Weliswaar  
hoort de Eendracht in Rotterdam, dat is  
de thuis haven, maar verder is het een  
Nederlands schip. Zoiets in stand houden 
is al heel belangrijk. Plus te zien dat zoveel 
vrijwilligers zich thuis voelen bij de Eendracht 
en van elkaar leren. Zo zag ik laatst een  
gepensioneerde loods die was ingezet als 
kapitein. Hij leerde een jonger bemannings-
lid hoe aan te meren. Geweldig om te zien, 
hoe men elkaar versterkt. Juist die team-
building, samen hetzelfde gevoel hebben 
en ervaren, dat is echt zoveel waard!” 

Ventraco in het kort
Jeroen Venema: “In Amsterdam werken wij met een 
klein team aan onze eigen producten. De productie en 
logistiek besteden we uit, maar nieuwe toepassingen 
ontwikkelen wij binnen ons eigen laboratorium. 

Wij veredelen dus mineralen om het onze klanten  
gemakkelijk te maken. Bij pigmenten praat je over hele 
kleine deeltjes, een poeder. Als een zak valt, ontstaat  
er een enorme smeerboel. Wij zorgen dat gebruikers de 
pigmenten op een makkelijke manier kunnen toepassen 
door er bijvoorbeeld een soort hagelkorreltjes van te 
maken, die snel te mengen zijn in asfalt of beton. 

De meest aansprekende projecten zijn toch wel de fiets-
paden. In de afgelopen dertig jaar hebben we een paar 
miljoen ton asfalt rood gekleurd. Het is ook veilig in  
gebruik, want het is een 100% mineraal pigment. 

Een mooi project is ook de renovatie van de Maastunnel. 
Voor het geelwitte asfalt hebben wij de pigmenten geleverd. 
De kleur moest in balans zijn met de monumentale wand-
tegels. Plus de kleurstelling zorgt dat er minder kunst-
licht nodig is. 

Maar, een van de krenten uit de pap is wel de Floriade 
die in 2022 plaatsvindt in Almere. Daar kleuren onze  
pigmenten negen kilometer fietspad in prachtig kobalt-
blauw.” 

Meer weten over deze sponsor?  
www.ventraco.nl
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“Mijn insteek: Het  
moet bij je passen  
en dat doet het!”

Foto: Maastunnel Rotterdam.



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
Totale lengte 59,08 meter
Breedte 12,30 meter
Diepgang 5 meter
Masthoogte 41,70 meter
Max. zeiloppervlak 1.206 m2

Snelheid onder zeil 14,5 knopen
Snelheid op motor 6-10 knopen

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.

Bemanning
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 de  
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

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  
overlijden 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 zeilschip Eendracht 
en het mogelijk maken van alle maat-
schappelijke 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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Duik in onze webshop!

Met een aankoop van een van onze Eendracht-gadgets steun 
je ook nog eens onze goede doelen projecten. Ook dankzij 
deze opbrengsten kunnen wij nog meer uitpakken met mooie  
tochten voor bijzondere doelgroepen. Nieuw zijn onze handzame tassen uit oude 
Eendracht-zeilen. Duik in onze webshop en bestel jouw favoriete Eendracht-item! 
Een paar items in the spotlights:

NIEUW: rug-/schoudertas - limited edition
Deze tassen van oude Eendracht-zeilen zijn wederom gemaakt door het Atelier ‘Aan de 
Groene Markt’ in Dordrecht. In juli hebben ook verschillende Eendracht- medewerkers een 
dagje meegeholpen. Een mooie samenwerking met dit atelier van de Stichting Philadelphia 
Zorg Werk & Begeleiding, die dagbesteding biedt aan mensen met een afstand tot de  
arbeidsmarkt. Dit keer hebben we gekozen voor een nieuw formaat. Zo is deze handzame 
tas, die je als rugtas of schoudertas kunt dragen, 43 cm lang, 28 cm breed en 23 cm diep. 
De tassen zijn in een beperkte oplage gemaakt. Dus wees er snel bij, want op is op!

Coole Eendracht-cap!
Een bad hairday, de zonnestralen liever niet op je bol, of op zoek naar een accessoire  
voor the finishing touch van je outfit? Breid je garderobe dan uit met deze Eendracht-cap. 
One size fits all! De cap is gemaakt van 100% katoen, in de kleur navy met een lichtblauw 
accent langs de rand en witte borduring. Aan de achterzijde is de cap met een metalen 
clip verstelbaar. Ook leuk als cadeau!

www.eendracht.nl/webshop

12,50
Coole  
Eendracht  -
cap

45,-
Limited edition 
rug-/schoudertas
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