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Zeil mee en steun!



Samen nog meer Eendracht!

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

SPONSORS/PARTNERS

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 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 2020

DE REIZEN

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.

Dagje uitwaaien op de Eendracht

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.

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

 � Zondag 19 april 2020
 � Zaterdag 13 juni 2020
 � Zondag 14 juni 2020
 � Zondag 21 juni 2020 Vaderdag
 � Zaterdag 27 juni 2020

Op dagtochten vanuit onze thuishaven 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.

Vanuit Scheveningen
 � Zaterdag 16 mei 2020
 � Zondag 17 mei 2020

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

Het Eendracht -
avontuur
Zeilschip Eendracht telt bijna 60 meter lengte, 15 meter 
breedte en heeft een diepgang van 5 meter. De  
Eendracht valt in de 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 ouder, kiest voor een dagtocht of 
een actieve zeilvakantie. Zeilschip Eendracht heeft voor 
elk wat wils! De bemanning bestaat vrijwel helemaal 
uit vrijwilligers. Geen zeilervaring? Dat is niet nodig. 
Onze professionele bemanning leert je graag alles 
over het reilen en zeilen aan boord.

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

Word lid en verdien meteen het lidmaatschap  
terug, dankzij de 10% ledenkorting die je direct 
bij de boeking ontvangt.

DE REIZEN

Ready-set-volgeboekt
Helaas... de Tall Ship’s Races 2 en 3 zijn volgeboekt.
Maar niet getreurd, want we hebben nog genoeg 
plekken op onze andere zeilreizen! 

 �  Tall Ships' Race 2 - Cádiz - La Coruña 
zaterdag 11 juli t/m zondag 26 juli 2020.

 �  Tall Ships' Race 3 - La Coruña - Duinkerken 
zondag 26 juli t/m zaterdag 8 augustus 2020.

Weekendje zeilen  
vanuit Rotterdam

Lange zeilreizen 

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

Paasweekend zeilen - 3 nachten
Check in: vrijdag 10 april om 10:00u
Check out: maandag 13 april om 16:00u
2-persoonshut: 595,- p.p.
4-persoonshut: 530,- p.p.
Jongerenprijs: 265,- (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Zeilen tijdens Hemelvaart - 3 nachten
Check in: donderdag 21 mei om 10:00u
Check out: zondag 24 mei om 16:00u
2-persoonshut: 595,- p.p.
4-persoonshut: 530,- p.p.
Jongerenprijs: 265,- (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Weekend zeilen voorjaar - 2 nachten
Check in: vrijdag 29 mei om 21:00u
Check out: zondag 31 mei om 17:00u
2-persoonshut: 370,- p.p.
4-persoonshut: 335,- p.p.
Jongerenprijs: 167,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Weekend zeilen zomer - 2 nachten
Check in: vrijdag 28 augustus om 17:00u
Check out: zondag 30 augustus om 16:00u
2-persoonshut: 370,-
4-persoonshut: 335,-
Jongerenprijs: 167,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Weekend zeilen nazomer - 2 nachten
Check in: vrijdag 18 september om 19:00u
Check out: zondag 20 september om 16:00u
2-persoonshut: 370,- p.p.
4-persoonshut: 335,- p.p.
Jongerenprijs: 167,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

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  
zeilavontuur 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. 

Breng jij zeilschip Eendracht weer thuis?  
Boek snel! Want vol=vol. 

Actieve zeilreis Azoren - Brest, Frankrijk 
Check in: dinsdag 17 maart om 16:00u
Check out: zondag 29 maart om 12:00u
Duur: 13 dagen
2-persoonshut: 1.629,-
4-persoonshut: 1.395,-
Jongerenprijs: 697,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

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

Delivery Rotterdam, Nederland - Cádiz, Frankrijk
Check in: zaterdag 27 juni om 21:00u
Check out: zaterdag 11 juli om 12:00u
Duur: 14 dagen
2-persoonshut: 2.425,- p.p.
4-persoonshut: 2.195,- p.p.
Jongerenprijs: 1.097,50 p.p. (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

TIP!

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 jongeren korting 
en maatschappelijke projecten worden gefinancierd 
vanuit het C.J. Jaski Fonds (www.jaskifonds.nl).
Let op: Als je gebruik wilt maken van de  
jongerenkorting, dan word je ingedeeld in een 
vierpersoonshut.

Nog maar 12 plaatsen  beschikbaar
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DE REIZEN

Winterprogramma 2020/2021

Eilanden vanaf Las Palmas
Check in: zondag 13 december om 16:00u
Check out: zondag 20 december om 12:00u
Duur: 8 dagen 
2-persoonshut: 1.275,-
4-persoonshut: 1.150,-
Jongerenprijs: 575,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Zonnig eilandhoppen tijdens de feestdagen vanaf  
Las Palmas
Check in: maandag 21 december om 16:00u
Check out: zaterdag 2 januari 2021 om 12:00u
Duur: 13 dagen 
2-persoonshut: 2.195,-
4-persoonshut: 1.975,-
Jongerenprijs: 987,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Op zoek naar nog meer zeilplezier? Ontdek ons aanbod 
voor winter 2020/2021. Ontsnap aan de donkere  
dagen en zoek met ons het avontuur op! Actief zeilen 
of relaxed eilandhoppen? Duik in ons gevarieerde 
vaarprogramma. Gooi de trossen los en stap aan 
boord. Overwinteren op de Eendracht kan al vanaf  
8 dagen. Maak jij ons reisgezelschap compleet?

Actieve zeilreis Rotterdam, Nederland - Brest, Frankrijk
Check in: zondag 25 oktober om 10:00u
Check out: zondag 1 november om 12:00u
Duur: 8 dagen 
2-persoonshut: 1.275,-
4-persoonshut: 1.150,-
Jongerenprijs: 575,- (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Actieve zeilreis Brest, Frankrijk - Lissabon, Portugal
Check in: zondag 1 november om 16:00u
Check out: dinsdag 10 november om 12:00u
Duur: 10 dagen 
2-persoonshut: 1.650,-
4-persoonshut: 1.475,-
Jongerenprijs: 737,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Zonnige zeilreis Lissabon, Portugal - Las Palmas, 
Gran Canaria
Check in: woensdag 11 november om 16:00u
Check out: vrijdag 20 november om 12:00u
Duur: 10 dagen 
2-persoonshut: 1.650,-
4-persoonshut: 1.475,-
Jongerenprijs: 737,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Zonnig eilandhoppen westelijke route Canarische  
Eilanden vanaf Las Palmas
Check in: zondag 6 december om 16:00u
Check out: zondag 13 december om 12:00u
Duur: 8 dagen 
2-persoonshut: 1.275,-
4-persoonshut: 1.150,-
Jongerenprijs: 575,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Zonnig eilandhoppen oostelijke route Canarische 
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Hutten
Aan boord van de Eendracht zijn er twee- en 
vier persoonshutten. De hutten zijn comfortabel en  
voorzien van een wastafel (warm en koud water),  
genoeg opbergruimte, vaste kooien (bedden), waslijn, 
stop contacten en een bankje. Dekbedden en kussens  
zijn aan boord beschikbaar.

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

Wachtsysteem 
Tijdens meerdaagse reizen draai je mee in het 
wachtsysteem 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. 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.

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 spotten? 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 naar en vanaf de Eendracht.
 � 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.

Eilandhoppen Canarische Eilanden vanaf Las Palmas 
Check in: zondag 3 januari 2021 om 16:00u
Check out: donderdag 14 januari 2021 om 12:00u
Duur: 12 dagen 
2-persoonshut: 2.195,-
4-persoonshut: 1.975,-
Jongerenprijs: 987,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Actieve zeilreis Las Palmas, Gran Canaria - Madeira
Check in: maandag 22 februari 2021 om 16:00u
Check out: zondag 28 februari 2021 om 12:00u
Duur: 7 dagen 
2-persoonshut: 1.100,-
4-persoonshut: 895,-
Jongerenprijs: 447,50 (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Actieve zeilreis Madeira - Brest, Frankrijk
Check in: zondag 28 februari 2021 om 16:00u
Check out: vrijdag 12 maart 2021 om 12:00u
Duur: 14 dagen 
2-persoonshut: 2.175,-
4-persoonshut: 1.950,-
Jongerenprijs: 975,- (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

Actieve zeilreis naar thuishaven Rotterdam,  
met bezoek aan Kanaaleilanden
Check in: zondag 12 maart 2021 om 16:00u
Check out: vrijdag 19 maart 2021 om 12:00u
Duur: 8 dagen 
2-persoonshut: 1.284,50
4-persoonshut: 1.148,-
Jongerenprijs: 574,- (15-25 jaar, beperkt aantal plaatsen)

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

DE REIZEN
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Zeil mee en steun!
Ontzettend trots zijn wij dat we de laatste jaren aan boord 
van de Eendracht steeds meer maatschappelijke projecten 
mogen organiseren. Dit in samenwerking met andere goede 
doelen en maatschappelijke organisaties, zoals reizen en 
vaartochten met Het Vergeten Kind, CVD (Centrum voor 
Dienstverlening), Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 
en Sailing Kids. Help mee, want mede dankzij  jouw boeking 
kunnen wij dit soort projecten blijven organiseren.



VOORWOORD

Nieuwe website is online!  
Na een periode van ontwerpen, inrichten  
en samenstellen is sinds december onze 
nieuwe website online. Hiermee willen wij  
iedereen nog beter informeren over onze 
nieuwe zeilreizen en inspireren met leuke 
blogs. De website is nu ook geoptimali-
seerd voor zowel mobiele bezoekers als 

tabletgebruikers. In de toekomst 
gaan we de website verder  
uitbreiden en optimaliseren. Voor 
vragen over de site of feedback  
op de inhoud, neem contact met 
ons op! info@eendracht.nl

De wind in 
de zeilen
Wat een jaar hebben we achter de rug en 
opnieuw houden we met al onze vrijwilligers, 
leden, partners en sponsors, de wind in  
de zeilen. Trots zijn we als we terugkijken 
op het afgelopen zomervaarseizoen vol  
bijzondere projecten met goede doelen  
en maatschappelijke organisaties. Jong en 
oud hebben onvergetelijke herinneringen 
gemaakt, die zij de rest van hun leven  
meenemen.

In totaal hebben wij het afgelopen jaar bijna 
700 deelnemers via goede doelen aan 
boord mogen verwelkomen. Waaronder een 
groot aantal opstappers tijdens de succes-
volle dagtochten in samenwerking met de 
Nederlandse Vereniging van Voedselbanken. 
Een stormachtig weekend met de Vopak 
WeConnect Foundation, waarbij status-
houders samen met medewerkers van 
Vopak in teamverband het zeilschip op koers 
hielden. Plus als afsluiter van ons inspirerende 
vaarseizoen stapten de kinderen van  
defensiemedewerkers aan boord van de 
Eendracht. Bij aankomst in thuishaven  
Rotterdam kregen zij zelfs een warm onthaal 
van minister van Defensie, Ank Bijleveld.

Op dit moment is de Eendracht de idyllische 
flora en fauna van het Caribisch gebied aan 
het verkennen. Dit is voorlopig de laatste 
keer, want de volgende winter bieden we 
met het zeilschip de kans om de natuur  
te ontdekken op en rond de Canarische  
Eilanden. Boek snel als je behoefte hebt aan 
ongerepte natuur, nieuwe mensen ontmoeten 
en even ‘offline’ zijn. Het wintervaarprogramma 
2020/2021 staat nu ook online op onze 
nieuwe website!

Voor de Eendracht blijft ook 2020 nog steeds 
een jaar om alle zeilen bij te zetten. Het wordt 
steeds lastiger om sponsors te vinden en aan 
ons te binden. Wij zijn ontzettend blij dat we 
weer twee nieuwe sponsors welkom mogen 
heten (MIL International BV en Anthony Veder 
Rederijzaken BV) en dat verschillende 
sponsors weer hebben bijgetekend. Mede 
dankzij al die steun houden wij de Eendracht 
in de vaart en kunnen wij de bijzondere 
goede doelen reizen blijven ondernemen.

Natuurlijk staat bij ons jaar in jaar uit ook  
de veiligheid voorop! Onze (vrijwillige)  
bemanningsleden zijn weer helemaal  
klaargestoomd voor dit nieuwe jaar als  
het gaat om Fire Fighting, Basic Safety en 
veiligheid specifiek aan boord van zeilschip 
Eendracht. Op pagina 12 een sfeerimpressie 
van deze trainingen.

Ben je ook weer klaar om aan boord te 
stappen? Laat je verrassen in dit magazine 
door onze zeilreizen, interessante interviews 
en nog veel meer. 

Bert Jaski, voorzitter  
Stichting Zeilschip Eendracht en  
Vereniging Zeilschip Eendracht
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KORTE BERICHTEN

Nieuwe sponsors: welkom aan 
boord!

MIL International BV een interview  
met deze sponsor op pagina 20-21. 
www.mil-international.nl

Anthony Veder Rederijzaken BV 
Meer weten over deze sponsor?  
Kijk op www.anthonyveder.com

339 
vrijwilligers

9.186

1.366 
2.858

2

8

11

6

7

4

9

1

12

1. Azoren, Portugal
2. Brest, Frankrijk
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Eendracht- loterij 
groot succes!
Met de Eendracht-loterij hebben we maar 
liefst 16.000 euro opgehaald. Wij willen alle 
loterij-deelnemers ontzettend bedanken 
voor dit mooie bedrag. Dit geld gebruiken 
we om nieuwe zeilen aan te schaffen voor 
de Eendracht. Gelukkig heeft de loterij veel 
opgeleverd, maar we sparen nog door voor 
een nieuw groot zeil. Wil je een donatie doen? 
Neem dan contact met ons op via  
info@eendracht.nl of 010 - 290 50 00.

Windkracht 12 
tijdens  
zeiltocht met  
Centrum Voor  
Dienst verlening!

NIEUW! Eendracht-sponsorkaart

5

Zet jouw bedrijf in de spotlights én bezorg 
mensen die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken de dag of reis van hun leven! 
Jaar in jaar uit zetten wij zeilschip Eendracht 
in voor reizen met bijzondere doelgroepen 
in samenwerking met onze maatschappelijke 
partners. Al deze goede doelen projecten 
hebben we uitgelicht op onze nieuwe  
sponsorkaart. Vraag de kaart aan en  
selecteer jouw goede doel naar keuze!  
Wij zorgen vervolgens voor een uitgebreide 
promotie van de samenwerking rond het 
gekozen project.  

Help jij ook mee? Vraag de sponsorkaart 
aan via onderstaande contactgegevens.

Ook zijn wij op zoek naar nieuwe  
maatschappelijke partners. Wil je graag 
als maatschappelijk partner met ons  
in zee, of ken je iemand die interesse 
heeft? Neem dan contact met ons  
op voor de mogelijkheden:  
sales@eendracht.nl of 010 - 290 50 00.
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Zeil mee en steun!
Ook uw bedrijf kan bijdragen aan onze maatschappelijke projecten. 
Met bijvoorbeeld uw expertise of financiële steun. Of ervaar zelf hoe 
het is om met een bijzondere doelgroep op stap te gaan. Wij gaan 
graag met u in gesprek om een passende samenwerking te vinden. 

Bureau Haven, partner van de Eendracht vertelt... 
“Als onderneming heb je een plek in de samenleving en kan je ook 
zelf het verschil maken. Elk bedrijf is uniek en kan met zijn eigen 

expertise een steentje bijdragen. Ons bureau heeft een hart voor 
de haven en wij geven ook graag iets terug aan de haven, zoals 
met het vormgeven van dit magazine voor Stichting Zeilschip  
Eendracht. Het is fijn om samen een mooi product te maken,  
zonder dat het commercieel is.” 

“Het is mooi om te zien hoeveel bijzondere doelgroepen er  
jaarlijks aan boord stappen. Voor ons in het bijzonder de kansarme 
jongeren. Het wordt steeds moeilijker om de jeugd aan te spreken. 
Aan boord van de Eendracht is er direct een positieve verandering 
bij de jongeren te zien zodra zij met de zeevaart in aanraking  
komen. En natuurlijk is het als partner van de Eendracht ook  
ontzettend leuk om af en toe zelf aan boord te stappen.”

Onze maatschappelijke partners

C.J. Jaski Fonds

Neem contact op met de Eendracht via  

010 - 290 50 00 of sales@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



FOTOCOLLAGE

Trainingen & veiligheid
Veiligheid voorop
Veiligheid is ontzettend belangrijk op een  
zeegaand zeilschip. Bij de Eendracht dragen wij 
er dan ook zorg voor dat dit goed op orde is.  
Niet alleen voor onze gasten, maar ook voor onze  
eigen bemanningsleden. Aan boord trainen de 
bemanningsleden verschillende keren per jaar  
de veiligheidsprocedures en wordt er zodra je 
aan boord stapt een veiligheidsfilm getoond.  
Ook achter de schermen werken we hard aan de 
veilig heid. Voor ons is dit een continu-proces. Zo 
kunnen wij dankzij eigen ervaringen en het leren van 
elkaar - waar nodig - verbeteringen doorvoeren.

Al onze bemanningsleden ontvangen, zowel
intern als extern, verschillende trainingen. Zoals
een veiligheidstraining voor kwartiermeesters aan 
de wal en aan boord en een brandtraining voor
alle bemanningsleden.

Benieuwd hoe zo'n training eraan toegaat?  
Bekijk hier de foto's. Om de trainingen zo  
realistisch mogelijk te laten lijken, worden er  
zelfs lotusslachtoffers ingezet!

Tijdens onze zeilreizen 
houden we ook  
oefeningen aan boord.  
Het is dus mogelijk dat  
je als opstapper ook een 
training kunt meemaken.
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DE REIZEN

Bemanning en 
stagiaires gezocht

Helden voor aan wal én aan boord! 
Op zoek naar dynamisch en avontuurlijk werk? Ga dan de uitdaging aan  

met de Eendracht. Solliciteer voor een van de functies aan wal of aan boord  
van Nederlands grootste driemastschoener!

Bekijk al onze openstaande vacatures op eendracht.nl/vacatures of scan de QR-code.

Interesse in een van onze openstaande functies? Stuur een mail met motivatie en cv  
naar info@eendracht.nl. Meer informatie over een functie aan boord? Neem dan contact 

op met Yvonne den Haan: 010 - 290 50 04, of mail naar bemanning@eendracht.nl.

SCHIPPER (VAST) MACHINIST (VAST)

REISBUREAU (STAGE)CONTENT MARKETING (STAGE)

Aan boord

Wal-personeel



INTERVIEW BEMANNING

“Mijn passie is het contact met de 
mensen en lekker bezig zijn met van 
alles en nog wat.”

Eendracht, gedreven 
door vrijwilligers
Altijd enthousiast met tomeloze inzet, 
dat zijn de vrijwilligers van de Eendracht. 
Ze staan dag en nacht klaar voor het 
zeilschip én voor elkaar. De Eendracht 
wordt dan ook letterlijk en figuurlijk 
gedreven door vrijwilligers. Elk jaar 
kunnen bemanningsleden (vast en  
vrijwillig) stemmen op vier vrijwilligers 
die zich op een bijzondere wijze hebben 
ingezet voor het zeilschip en de stichting. 
Tijdens de jaarlijkse bemanningsdag 
zetten we één vrijwilliger extra in het 
zonnetje, namelijk degene die gekozen 
is tot ‘Eendrachter van het jaar’. 

En, niet driemaal is scheepsrecht, maar 
voor deze vrijwilliger zelfs vier keer. Na al 
die nominaties werd Jan Oostergetel in 
2019 dan eindelijk Eendrachter van het jaar!

Het is altijd zo gezellig!
“Mijn passie is het contact met de mensen 
en lekker bezig zijn met van alles en nog 
wat. Aan boord komt dit goed van pas.  
Ik krijg ontzettend veel energie van alle  
vrijwilligers en de opstappers. Zij komen uit 
alle hoeken van de samenleving en hebben 
allemaal een andere achtergrond. Al die 
verschillen verdwijnen aan boord. Het is  
altijd zo gezellig! Ook de bestemming 
maakt eigenlijk niet uit. Want met al die  
bijzondere doelgroepen, zoals met  

Ook zo enthousiast als Jan en  
interesse in dit vrijwilligerswerk op  
de Eendracht? Neem dan contact  
op met Yvonne den Haan via  
bemanning@eendracht.nl of  
010 - 290 50 00.

Liefde op het tweede gezicht
Jan: “Mijn eerste contact met de Eendracht 
was al in 2007, tijdens een reis in de  
Caribbean. Destijds werd ik gevraagd als 
kwartiermeester. Door mijn werk kon ik niet 
genoeg aan boord zijn en heb ik dit traject 
laten varen. Toen ik, samen met mijn vrouw 
Els, in 2014 weer aan boord stapte was het 
weer liefde op het eerste... nou ja, eigenlijk 
tweede gezicht. We hebben ons allebei als 
vrijwilliger aangemeld. Ik als oranjewacht  
en mijn vrouw als assistent-kok.”

Stichting Het Vergeten Kind gaat het vooral 
om de glimlach die je tevoorschijn haalt op 
het gezicht van zo'n ventje of meisje.”

Hele eer
“Natuurlijk vond ik het jammer dat ik de  
keren ervoor niet gewonnen had. Maar  
het idee dat je zo vaak genomineerd wordt, 
is al een hele eer! Het was ook net op tijd, 
want afgelopen zomer heb ik mijn laatste 
reis als oranjewacht gevaren en ik ben  
nu dus met ‘pensioen’. Ik ben dan wel  
Eendrachter van het jaar, maar al dit werk 
kon en deed ik natuurlijk niet alleen.

Ik bedank dan ook al mijn collega- 
vrijwilligers voor deze prijs. Want eigenlijk 
zijn we allemaal Eendrachter van het jaar!
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Eendracht met Vereniging  
van Nederlandse Voedselbanken

INTERVIEW

Afgelopen zomer organiseerden we op 
de Eendracht in samenwerking met  
het JaskiFonds drie dagtochten voor 
klanten en vrijwilligers van Voedselbanken  
Neder land. Het werden drie ontspannen 
dagen met lekker gevarieerd en gezond 
eten, wind in de haren en vooral veel 
plezier. De opstappers van deze tochten, 
die alle maal in hetzelfde schuitje zitten, 
konden hun zorgen even opzij zetten, 
elkaar leren kennen en gewoon even  
genieten.

Rob Boswinkel, directeur Voedselbank  
Rotterdam, over deze dagen: “Met  
Voedselbank Rotterdam stapten wij op twee 
van de drie dagtochten aan boord. Eigenlijk 
moeten we zeggen ‘dé voedselbank’.  

Voedselbank Rotterdam is namelijk de 
grondlegger van de Vereniging van  
Nederlandse Voedselbanken. In Rotterdam 
bestaat dit initiatief al sinds 2002 en wij  
waren in die tijd de eerste voedselbank  
van Nederland.”

Zorgeloos op de Eendracht
Rob vervolgt: “In ons land leven meer dan 
één miljoen mensen onder de armoedegrens. 
Als Vereniging Voedselbanken Nederland 
helpen wij de armsten binnen deze groep 
door hen tijdelijk te voorzien van voedsel-
pakketten. Om onze klanten van voldoende 
eten te kunnen voorzien, werken wij samen 
met bedrijven, instellingen, overheden  
en particulieren. Zo zorgen we er samen  
voor dat armoede wordt bestreden, 

voedsel overschotten verdwijnen en het  
milieu minder wordt belast. Met als motto: 
‘Oog voor voedsel, hart voor mensen’. 

Onze voedselbanken lossen al die armoede 
niet op, maar zorgen wel dat mensen te 
eten hebben. Als je koelkast leeg is, kun  
je heel slecht nadenken over je toekomst, 
daarom is juist de zorgeloosheid van zo’n 
dagtocht met de Eendracht zo bijzonder.”
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Een aantal feiten over  
Voedselbank Rotterdam

 �  Landelijk zijn er 11.500 vrijwilligers 
actief. Rotterdam telt 400 vrijwilligers 
van inpakkers van inpakkers, 
admini stratiemedewerkers,  
schoon makers tot directeur.

 �  Landelijk zijn er 10 distributiecentra 
waarvan Rotterdam er één is.  
Rotterdam voorziet 30 voedsel-
banken vanuit haar distributie-
centrum.

 �  Er wordt 80.000 kilo voedsel  
per week verwerkt in Rotterdam.

 �  36.000 gezinnen in deze havenstad 
worden van voedsel voorzien.

 �  75.000 mensen in Rotterdam leven 
onder de armoedegrens.

 �  Eind 2019 werden voor al die  
Rotterdammers 18.000 kerst-
pakketten geproduceerd, naast  
de reguliere voedselpakketten.

 �  Een gedeelte van de inkomsten voor 
Rotterdam komt van kringloopwinkel 
Keigoed. Deze kringloopwinkel  
is van Voedselbank Rotterdam.



INTERVIEW

vergt continu aandacht. Aan boord van de 
Eendracht wordt juist de sociale cohesie 
heel sterk bevorderd, dat is geweldig om te 
zien. Onze vrijwilligers, vanuit diverse lagen 
van de organisatie, kregen een beter beeld 
over de totale cyclus van ons werk bij de 
Voedselbank Rotterdam. In combinatie  
met de vrijwilligers van de Eendracht, die 
professioneel, enthousiast en zo ontzettend 
zorgzaam waren voor iedereen, kunnen  
we alleen maar spreken van een paar zeer 
geslaagde dagen. In totaal stapten tijdens 
de drie dagen 253 deelnemers aan boord. 
Varen met de Eendracht is sowieso voor deze 
grote groep mensen die leven onder de  
armoedegrens iets wat normaal zo onbereik-
baar is en daardoor zo'n unieke ervaring.  
Er ineens bij mogen horen, bedankt!”

Een van de opstappers: “Terwijl wij lekker 
konden genieten zorgde de bemanning, 
bestaande uit louter ervaren en  
enthousiaste vrijwilligers, dat het ons 
aan niets ontbrak en vertelde ons van 
alles over de Eendracht en de reis.”

“Zeilschip 
Eendracht is 
op zich al een 
belevenis!  
Er is zoveel 
te zien, mee-
helpen mag  
en sommige 
deelnemers 
hadden nog 
nooit op een 
schip gestaan, 
laat staan  
gevaren! Wat 
een avontuur!”

Rob Boswinkel heeft een ruime staat van 
dienst als levensmiddelentechnoloog en  
later als organisatieadviseur. Na de verkoop 
van zijn eigen bedrijf, wilde hij zich actief  
inzetten voor de maatschappij. “Als directeur 
Voedselbank Rotterdam kan ik al mijn  
ervaring inzetten voor een grote groep 
mensen die het zo hard nodig hebben”, licht 
Rob zijn motivatie toe om dit werk te doen.

Vrijwilligers versus klanten
“Een van de Eendracht-dagtochten hebben 
we overigens ingezet voor onze Rotterdamse 
vrijwilligers, die ook vaak klant zijn bij de 
voedselbank. Het werken met een grote 
groep vrijwilligers op diverse locaties is ook 
de Eendracht niet onbekend. Het heeft iets 
heel moois omdat we het werk allemaal 
doen vanuit een ideologie, vanuit het hart, 
maar het geeft ook uitdagingen. Vooral het 
evenwicht houden in de sociale structuur 

“Een van onze 
klanten had  
speciaal  
zijn oude 
matrozen pak 
uit de  
mottenballen 
gehaald en  
aan getrokken. 
Hij glom de 
hele dag van 
oor tot oor.”
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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)

Dagtocht zeilen - vanuit Rotterdam
Beleef Rotterdam-Rijnmond vanaf het 
water en zet koers naar zee.

Zaterdag 16 mei 2020
Check in/out: 10:00u - 19:00u
Ledenprijs: 95,- 
- normale prijs 119,50
Jeugdleden 8-25 jaar: 49,50
- normale jongerenprijs: 59,75

Samen meer Eendracht!
Lid van Vereniging Zeilschip Eendracht 
word je niet zonder reden. Want samen 
is er meer Eendracht! Dankzij de  
support van onze leden kunnen wij 
jaar in jaar uit (kwetsbare) jongeren, 
zieken en ouderen letterlijk de wind in 
de zeilen bieden én ons bijzondere 
zeilschip in de vaart houden. 

Voor onze verenigingsleden doen wij 
ook graag iets extra's. Zo krijg je altijd 
10% korting op al onze zeilreizen  
en dagtochten én hebben wij extra  
ledenvoordeel op geselecteerde reizen.

EXCLUSIEF VOOR LEDEN

15% KORTING

Werf een nieuw lid en  
krijg een mok cadeau!
Met meer steun kunnen wij meer maat-
schappelijke reizen met de Eendracht  
maken. Maak iemand lid van de vereniging 
en ontvang allebei een Eendracht-theemok! 
Deze actie geldt alleen voor het werven  
van een lid vanaf 26 jaar. 

Ieder nieuw lid kan ook direct gebruik-
maken van de 10% korting op al onze 
dagtochten, zeilreizen en shopartikelen.

Ledenvoordeel

Wist je dat? De vereniging al op  
5 oktober 1938 is opgericht? Destijds 
als Vereniging ‘Het Zeilend Schoolschip’. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd er 
besloten dat er geen schoolschip moest 
komen, maar een nationaal zeeschip en 
werd de naam van de vereniging gewijzigd 
naar Nationale Vereeniging ‘Het Zeilend 
Zeeschip’. In 2013 is de naam nog een 
keer veranderd. De naam werd gelijk-
getrokken aan die van de stichting  
en sinds dat jaar is het Vereniging  
Zeilschip Eendracht.

Voor in  
de agenda
Denk mee tijdens onze ALV!

Vrijdag 12 juni 2020
Kom naar de algemene  
leden vergadering! 

Inloop vanaf: 19:30u
Start vergadering: 20:00u
Locatie: nog onbekend

Aanmelden via info@eendracht.nl.
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Doe mee en word lid!
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. De Eendracht is een uniek en veilig zeilschip waar  
iedereen een zee aan kansen krijgt. Aan boord wordt jong en 
oud geïnspireerd tot het bevorderen en stimuleren van team spirit, 
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! Help je mee?

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 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.

Meld je aan als lid via eendracht.nl/word-lid, of scan de QR-code.

EXCLUSIEF VOOR LEDEN

steunt bijzondere projecten

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

CH-8867 Niederurnen |  Zwitserland



AAN DE KOFFIE MET...
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Welkom aan 
boord!
Uniek in hun vakgebied, harde werkers 
met gevoel voor humor. Met trots  
stellen wij voor onze nieuwe sponsor: 
Marine Inspection and Logistics  
International Rotterdam BV, ofwel 
MIL International BV.

Karlijn van de Kamp, verantwoordelijk voor 
onze sales en marketing, in gesprek met Rob 
van der Palm en Ivo Dolk, managing partners.

Van oud naar nieuw
“Wat wij doen? Ons bedrijf is gespecialiseerd 
in de inspectie van scheeps- en container-

ladingen metaalschroot, HBI en DRI en  
recyclinggoederen in het algemeen, dit als 
‘protective surveyor’ voor koper of verkoper, 
of als onafhankelijk inspectiebedrijf tussen 
de koper en verkoper”, vertelt Ivo. 

Rob: “Samen hebben Ivo en ik bijna 70 jaar 
ervaring en met die kennis sturen we ook 
vanuit ons hoofdkantoor in Schiedam de 
MIL-kantoren aan in India en Maleisië. 
Daarbij werken er tien inspecteurs in  
Nederland en vijftien in Maleisië, India en 
het Midden-Oosten. Ook hebben wij  
partners in de Verenigde Staten en Turkije.” 

“Metaalschroot is er in vele varianten en 
kwaliteiten en is een belangrijke grondstof 
voor de staalindustrie”, vervolgt Ivo. “Het is 
van belang dat zowel koper als verkoper  
de partij staalschroot verzenden, danwel 
ontvangen, in de kwantiteit en kwaliteit  
die onderling tussen beide partijen is  
afgesproken. Door continue kwaliteits-
metingen tijdens het laden en/of lossen  
en een waterverplaatsingmeting op de  
zeeschepen (dit om het gewicht van de  
lading vast te stellen) stellen onze inspecteurs 
hun rapportage op voor de klant.” 

Gezond verstand
Expertise is in dit vakgebied dus ongelofelijk 
belangrijk? Rob: “Absoluut, want er is  
een voortdurende discussie van visuele 
waardering van de producten. Visueel  
kun je de kwaliteit van het staalschroot in 
de meeste opzichten meten, maar is de 
partij ernstig vervuild dan komt dat weer 
ten slechte van de kwaliteit en komt er  
een discussie qua acceptatie, vuilaftrek, 
waardevermindering, of de lading wordt  
afgekeurd. Van onze inspecteurs wordt 
daarom naast gezond verstand sowieso 
veel gevraagd, want ons werk gaat 24/7 
door. Je moet zelfstandig kunnen werken, 

“Het stimuleren van 
jongeren staat net  
als bij de Eendracht 
binnen onze organisatie 
centraal.”



AAN DE KOFFIE MET...
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“Wij waarderen 
al die goede 
doelen, de 
duurzame en 
nautische  
vorm van  
reizen, plus  
de investering 
van en in  
al die  
vrijwilligers.”

“Samen hebben 
Ivo en ik  
bijna 70 jaar 
ervaring.”

avontuurlijk, communicatief en sociaal 
vaardig zijn, affiniteit hebben met recycling 
en havens en zeer flexibel zijn. Een kerst-
diner met je familie is niet altijd gegarandeerd. 
Daarom hebben we een open en informele 
werksfeer met veel humor zodat iedereen 
zich thuis voelt binnen ons bedrijf.”

Investeren in toekomst
Zes jaar geleden werd duidelijk dat ook in 
deze tak van sport de vergrijzing toeneemt. 
Rob en Ivo zijn daarom een samenwerking 
aangegaan met het Scheepvaart en  
Transport College om jonge mensen op te 
leiden binnen hun organisatie. “Het stimuleren 
van jongeren staat net als bij de Eendracht 
binnen onze organisatie centraal. We mogen 
ons ondertussen met trots een erkend  
leerbedrijf noemen”, laat Rob weten. 

Ivo: “Naast investeren in jongeren, in de 
toekomst, staan wij ook voor nog meer 
duurzaamheid. Vandaar dat ons bedrijf is 
aangesloten bij het Bureau of International 
Recycling (BIR). Deze wereldwijde federatie 
is een van de grotere organisaties voor de 

recyclingindustrie, waarbij zij ongeveer  
800 bedrijven en 35 nationale recycling-
organisaties uit 70 verschillende landen 
vertegenwoordigen. De leden zijn wereld-
leiders in de levering van grondstoffen  
en een belangrijke pijler voor duurzame 
economische ontwikkeling. Verder zijn we 
vanuit die ‘drive’ ook aangesloten bij de 
MRF (Metaal Recycling Federatie ) en de 
MRAI ( Metal Recycling Association of India).” 

Goed voorbeeld
Kortom, als bedrijf is deze nieuwe sponsor 
een goed voorbeeld van maatschappelijk 
en duurzaam ondernemen. Rob tot slot: 
“De Eendracht past vanuit onze bedrijfs-
voering dan ook prima bij ons. Wij waar-
deren al die goede doelen, de duurzame  
en nautische vorm van reizen, plus de 
investering van en in al die vrijwilligers.  
We hopen de Eendracht nog lang in allerlei 
havens tegen te komen en stappen graag 
weer een keer aan boord.”

Voor nog meer informatie over deze nieuwe 
sponsor: www.mil-international.nl.



Eendracht zet koers naar 
SAIL Amsterdam 2020

Vaar mee met de SAIL-In, ervaar de  
kracht van het bruisende IJ of beleef een 
spectaculaire SAIL-avond met duizenden 
lichtjes! SAIL Amsterdam verbindt de  
wereld en aan boord van de Eendracht  
verbinden wij mensen. Maak met uw  
bedrijf deel uit van dit unieke, nautische 
publieks evenement. Bewonder alle  
tall ships, varend erfgoed en de marine-

schepen vanaf het water. Stap aan boord, 
want ook tijdens de tiende editie van SAIL 
Amsterdam is zeilschip Eendracht weer  
van de partij.

Van 12 t/m 16 augustus 2020 biedt  
zeilschip Eendracht een gevarieerd  
programma 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 met de Eendracht aan de wal liggen 
vlak bij Amsterdam Centraal Station. 
Vanaf hier maken wij vaartochten  
over het Noordzeekanaal en duiken  
de Oranjehaven in om langs de  
inter nationale (zeil)schepen te varen.  
Een belevenis die u niet wilt missen!

Ook met uw relaties en/of  
mede werkers onderdompelen  
in dit nautische spektakel?

Vraag naar de mogelijkheden.  
Bel 010 - 290 50 00 en vraag naar  
Karlijn van de Kamp, of mail naar  
sales@eendracht.nl
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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
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 opstappers.
Korte of lange zeilreizen: maximaal 38 opstappers.

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

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
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Volg zeilschip Eendracht
#eendracht

Duik in onze webshop!

Met een aankoop van een van onze Eendracht-gadgets steun je ook onze goede 
doelen projecten. Dankzij deze opbrengsten kunnen wij nog meer mooie tochten 
maken met bijzondere doelgroepen. Nieuw in onze webshop zijn onze shoppers 
van gebruikt Eendracht-zeil. Duik in onze webshop en bestel jouw favoriete  
Eendracht-item!

Shopper van oude zeilen - limited edition
Deze handgemaakte shopper is met veel zorg gemaakt door mensen met een afstand  
tot de arbeidsmarkt. Ieder exemplaar is uniek, want de tassen zijn geproduceerd  
met gebruikte zeilen van de Eendracht. Een echte eyecatcher voor op het strand,  
een weekendje weg of gewoon voor de boodschappen!

Fun fact: Ook de sluitingen zijn hergebruikt en komen van overalls van de firma Mammoet.

Afmetingen tas, gemeten van naad tot naad:
 � hoogte 46 cm
 � breedte onder 59 cm
 � breedte boven 63cm

www.eendracht.nl/webshop

55,-
Limited edition 
shopper van oude 
zeilen
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