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EENDRACHT

GAAT U MET ONS IN 

ZEE?
Zeilschip Eendracht maakt zeilreizen voor iedereen in alle soorten en maten. 
Zeilen met de Eendracht doe je samen! Welke vorm u ook kiest, u draagt bij aan het goede doel.
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Introductie

De zee vormt 
KARAKTERS
Stichting Zeilschip Eendracht exploiteert als non-profitorganisatie 
het zeilschip Eendracht. Ter ondersteuning van de doelstelling 
wordt de Eendracht ingezet voor commerciële doeleinden. De 
stichting heeft als doel ‘Jongeren alle aspecten van het zeezeilen 
te laten beleven en hen bekend te maken met de elementen van 
de zee’. De Eendracht is hiervoor een uitstekende bouwsteen. Het 
zeilschip wordt veel ingezet voor kansarmen in de samenleving en 
voor bijzondere projecten. Zeezeilen in teamverband is karaktervor-
mend en kweekt naast saamhorigheid ook teamgeest en doorzet-
tingsvermogen. Hiermee willen wij jong en oud het Eendracht-ge-
voel laten ervaren. 

Kortom, de Eendracht is er voor iedereen!  

Zeilen met de 
EENDRACHT doe je 
samen
Velen hebben de weg naar de Eendracht gevonden. Zo vaart het 
schip jaarlijks trainingsreizen met leerlingen van het Scheepvaart 
en Transport College, maakt verschillende jongerenreizen en 
staan er samenwerkingen met goede doelen op het programma. 
Daarnaast kunnen bedrijven en groepen het schip afhuren en 
kunnen individuele gasten opstappen. De doelstelling wordt breed 
gedragen. Vele sponsors dragen financieel bij en ondersteunen in 
natura om het schip in de vaart te houden en er mooie projecten 
mee uit te voeren. De gastvrijheid van de professionele en groten-
deels vrijwillige bemanning én de smakelijke verzorging vanuit de 
kombuis vormen de ingrediënten voor een onvergetelijke 
belevenis aan boord! 

Quote uit de scheepsblog. Reis met VaarKracht 2016: 

“Er waren vriendschappen ontstaan, men had genoten en dat ook geuit. Het motto van 
VaarKracht: “even een moment geen kankerpatiënt” was waargemaakt. Het afscheid nemen 
van alle opvarenden en ook van het schip waar men een geweldige tijd had gehad, duurde 
langer dan normaal. En vele malen werd gehoord: “tot volgend jaar”. De Eendracht-
bemanning was unaniem van oordeel: gewone en fijne jongelui, geweldige reis die ons 
voldoening geeft: hier doen we het voor.”
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Bijzondere projecten

Vele reizen en tochten
Zeilschip Eendracht vaart meerdaagse reizen vanuit Nederlandse en 
buitenlandse havens. Denk aan een lang weekend zeilen, een kust-
reis, een mijlenmaker, zonnig eilandhoppen, maar ook een Atlanti-
sche oversteek. Elk jaar biedt de Eendracht een afwisselend vaar-
programma aan met nieuwe bestemmingen en reizen. Van april tot 
en met oktober vaart de Eendracht grotendeels op de Noordzee. 
De Eendracht vaart dagtochten vanuit verschillende Nederlandse 
zeehavens, zoals: thuishaven Rotterdam, maar ook Vlissingen, 
Scheveningen, IJmuiden, Den Helder en Delfzijl.

Thuishaven Rotterdam
De Eendracht komt altijd weer terug in thuishaven Rotterdam. 
Doordat de Eendracht een echt Rotterdams schip is, is het schip 
ook actief in het Rotterdamse bedrijfsleven. Wij zijn aangesloten 
bij Rotterdam Topsport en Rotterdam Partners, ook zij zien de 
waarde van de Eendracht en de inzet voor jongeren.  
De jeugd is de toekomst! 

In nauw overleg met het C.J. JaskiFonds is 
Stichting Zeilschip Eendracht verantwoor-
delijk voor de organisatie van alle bijzon-
dere projecten, zoals de samenwerkingen 
met het Centrum Van Dienstverlening 
(CVD), Stichting Heppie, Koninklijke Vereni-
ging van Nederlandse Reders, Waterbouw 
en Stichting Vaarkracht. Projecten die 
zonder de financiële steun van de sponso-
ren geen kans van slagen zouden hebben. 
Bovendien blijven met alle inspanningen 
ook het maritiem erfgoed en de kennis 

 BIJZONDERE projecten, jaarlijks duizenden jongeren ervaring rijker

over zeezeilen behouden. Thema’s die voor 
de Eendracht al meer dan 150 jaar op de 
agenda staan.

Zeilschip Eendracht is gebouwd en inge-
richt om met jonge, onervaren mensen 
naar zee te gaan. Ook lesgeven aan boord 
behoort tot de vele mogelijkheden. 
Uiteraard is de bemanning speciaal 
getraind om met deze doelgroep te varen. 

In 2015 hebben meer dan 1450 jonge-
ren de Eendracht bezocht en heeft het 
schip maar liefst 158 dagen met jongeren 
gevaren!

De stichting dient een algemeen nut voor 
de samenleving en wordt daarbij breed 
gesteund. Niet voor niets is de Eendracht 
gedoopt door H.M. Koningin Beatrix en 
is Z.K.H. Prins Maurits beschermheer van 
Nederlands grootste driemastschoener.



WWW.EENDRACHT.NL

Sponsors

Megan (10) woont met haar broertjes en moeder op een kleine 
flat. Er zijn weinig financiële middelen en Megan heeft autisme. 
Ze wil graag een keer op vakantie.

Quote uit de scheepsblog. Reis met Stichting Heppie 2016: 

“We hebben woensdagnacht om 5 uur het anker 
uitgelaten. Wij zijn hierna naar Engeland gegaan 
bij Southend on Sea. We zijn lekker wezen shop-
pen en wezen wandelen over de pier, het is de 
langste pier ter wereld. Om half 6 waren we terug 
op de boot en aten we lekker patatjes met salade 
en worst.”

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



In zee ...

Ook in zee met zeilschip Eendracht?
Alle bijdragen uit het bedrijfsleven zijn van onschatbare waarde voor zeilschip Eendracht. Naast de commerciële inzet van het zeilschip zijn 
we als stichting afhankelijk van giften en sponsors om onze doelstelling waar te maken.

Logovermelding 
» op www.eendracht.nl met een link naar 
uw bedrijfswebsite 
» op de sponsorwand aan boord 
» in het Eendracht Magazine 

 Word sponsor van de Eendracht!
Voor iedere sponsor gelden de volgende extra’s: 

Privileges
» uitnodigingen voor relatieevenementen 
aan boord, de nieuwjaarsreceptie en spe-
ciale events

» voorrang bij het reserveren van zeilschip 
Eendracht

Sponsorpakketten

Hoofdsponsor: 150.000 euro per jaar 
Gebruik van het schip: 4 dagen
Advertentie 1/1 pagina in het Eendracht Magazine

Platina: 75.000 euro per jaar 
Gebruik van het schip: 2 dagen
Advertentie 1/1 pagina in het Eendracht Magazine

Goud: 40.000 euro per jaar  
Gebruik van het schip: 1 dag en 1 avond
Advertentie 1/2 pagina in het Eendracht Magazine

Zilver: 25.000 euro per jaar 
Gebruik van het schip: 1 dag en 10 plaatsen op een 
individuele dagtocht.
Advertentie 1/2 pagina in het Eendracht Magazine

Koper: 18.500 euro per jaar
Gebruik van het schip: 1 korte dag van 10:00 - 17:00 uur of 1 avond  
Advertentie 1/4 pagina in het Eendracht Magazine

Brons: 10.000 euro per jaar
Gebruik van het schip: 1 avond

Staal: 5000 euro per jaar 
10 plaatsen op een individuele dagtocht

Nikkel: 1000 euro per jaar
2 plaatsen op een individuele dagtocht

Sponsor in natura: we noemen dit een partner 
Er zijn allerlei mogelijkheden om als partner de Eendracht te 
sponsoren met producten en/of diensten. 
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Projecten

Voorbeelden en 
ervaringen van 
gesponsorde projecten
CVD - 30 jongeren
Sinds 2011 varen clienten van het CVD eenmaal per jaar mee met 
de Eendracht. In het project ‘Jong ontmoet oud’ brengen we mul-
ticulturele jongeren en ouderen samen. Verschillende doelgroepen 
van het CVD kunnen deelnemen aan een zeilreis. Aan boord komen 
niet alleen jongeren, maar ook ex-daklozen, bewoners tot een 
leeftijd van 64 jaar. Allen verblijven of wonen onder begeleiding bij 
het CVD. 

Korte samenvatting van de reis in 2015 door Remco Haneveld, 
projectleider CVD

Mooi, prachtig en intens.
“Velen zijn zichtbaar veranderd, hebben geleerd door te zetten, 
ontdekten toch meer te kunnen dan ze altijd gedacht hadden. Van 
de ’oudere’ cliënten hebben de meesten hun kennis en ervaring 
kunnen overbrengen aan de jongeren wat voor een hechte band 
zorgde. Het is mooi, prachtig en intens, een reis om nooit meer te 
vergeten. Met zeebenen kom je weer op het land en het blijft nog 
een paar dagen wiebelen in je lichaam. Toch zag je op de kade bij 
vertrek met de bus naar Rotterdam dat er erg hartelijk afscheid 
werd genomen van bemanning en schip. Een reis om nog vaak 
terug te laten komen bij de dingen die je in je dagelijkse bezig-
heden doet. Wat een ervaring voor allen. Vele opstappers hebben 
meer inzicht gekregen in zijn of haar eigen kunnen. Hebben eigen 
grenzen verlegd of nieuwe doelen gesteld om aan te werken. 
Hierbij is zelfs een deelnemer tot het besluit gekomen om vrijwil-
liger te worden bij de Eendracht. Want na een week zeilen met dit 
zeilschip, weet je dat je meer kan dan je zelf dacht.”

Bartiméus
Bartiméus is een van de projecten die zeilschip Eendracht jaarlijks 
doet. Voor het tiende jaar op rij gingen in 2015 cliënten van Bar-
timéus op stap met de Eendracht. Dankzij één op één begeleiding 
hebben visueel gehandicapten de dag van hun leven aan boord. 
Samen sturen, zeilen hijsen, maar vooral genieten! Meer informa-
tie vindt u op www.bartimeus.nl

Reis met Stichting Heppie - 2 x 20 jongeren
Ieder kind verdient aandacht. En dat vinden wij bij de Eendracht 
ook! Vandaar dat Stichting Zeilschip Eendracht de samenwerking 
is aangegaan met Stichting Heppie om jongeren die om allerlei 
redenen niet op vakantie kunnen toch een mooie zomervakantie 
te geven. Meer informatie vindt u op www.heppie.nl

VaarKracht, dagtocht en een meerdaagse reis
Stichting VaarKracht zet zich in om vaartochten te organiseren 
voor kankerpatiënten en hun naasten. 

Je bent jong, hebt grenzeloze mogelijkheden en de wereld ligt 
aan je voeten. Maar dan sta je ineens ruw met beide benen op de 
grond: Kanker. Lotgenoten, tussen de 18 en 35 jaar, treffen elkaar 
in de zomer aan boord van Nederlands grootste driemastschoener  
Zeilschip Eendracht. Tijdens deze reis worden beperkingen over 
boord gegooid en is er ruimte voor een dosis nieuw zelfvertrou-
wen! Meer informatie vindt u op www.vaarkracht.nl
 


