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Introductie Stichting Zeilschip Eendracht
Stichting Zeilschip Eendracht exploiteert als non-profitorganisatie de Eendracht. De commerciële inzet van de Eendracht ondersteunt 
de doelstelling. De stichting heeft namelijk als doel jongeren alle aspecten van het zeezeilen te laten beleven en hen bekend te ma-
ken met de elementen van de zee. De Eendracht is hiervoor een uitstekende bouwsteen. Daarbij wordt het zeilschip ook regelmatig 
ingezet voor de kansarmen in de samenleving of voor bijzondere projecten. Hiermee willen we jong en oud het Eendracht-gevoel 
laten ervaren. Kortom, de Eendracht is er voor iedereen!

Zeilen met de Eendracht doe je samen. 
Ook in 2015 hebben velen de weg naar de Eendracht gevonden. Zo stonden trainingsreizen met het Scheepvaart en Transport 
College, jongerenreizen en samenwerkingen met goede doelen op het programma. Daarnaast hebben bedrijven en groepen het 
schip afgehuurd en zijn individuele gasten opgestapt op prachtige reizen en gezellige dagtochten. 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 uitvoeren. De Eendracht wordt voornamelijk bemand door vakkundige en enthousiaste vrijwilligers. Niet voor niets is het schip 
gedoopt door HM Koningin Beatrix en is ZH Prins Maurits de huidige beschermheer.

Interesse in een project, zin om mee te varen of meer weten? Kijk op www.eendracht.nl.
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Introductie Stichting C.J. JaskiFonds 
Stichting C.J. Jaski Fonds, gevestigd in Rotterdam, biedt financiële ondersteuning voor bijzondere projecten met de grootste 
driemastschoener van Nederland: zeilschip Eendracht. Hiermee treedt dit zelfstandige ANBI-fonds in de voetsporen van het 
oorspronkelijke C.J. Jaski Fonds, waarmee projecten werden gefinancierd aan boord van zeilschip Eendracht. Binnen de doelstelling 
van het huidige JaskiFonds blijven bijzondere projecten met dit zeilschip, waarbij jong en oud de zee kunnen ontdekken, mogelijk. 
Al die projecten worden in samenwerking met Stichting Zeilschip Eendracht georganiseerd. Deze stichting, die dit van oorsprong 
familiefonds beheerde, exploiteert namelijk zeilschip Eendracht. Een uniek en veilig schip waarmee jongeren, kansarmen, zieken 
en ouderen dankzij het JaskiFonds een zee aan kansen krijgen. Voor de jongerenprojecten van het JaskiFonds staan daarbij team-
building en doorzettingsvermogen altijd voorop. Samen leren en ervaren hoe het werken aan boord van zo’n zeilschip je verder 
kan brengen. Kortom, samen varen en mensen binden, dat is waar het JaskiFonds voor staat!

Organisatie
In nauw overleg met het JaskiFonds is Stichting Zeilschip Eendracht verantwoordelijk voor de organisatie van al die bijzondere 
projecten, zoals de samenwerkingen met CVD, Heppie, KVNR, Waterbouw en Vaarkracht. Projecten die zonder de financiële steun 
van het JaskiFonds geen kans van slagen zouden hebben. Bovendien blijven met alle inspanningen ook het maritiem erfgoed en 
de kennis over zeezeilen behouden. Thema’s die voor het JaskiFonds al meer dan 150 jaar op de agenda staan.

Belastingvrij schenken
Een groot pluspunt is dat het JaskiFonds door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), 
waardoor schenken onder meer belastingvrij is. Alle giften en schenkingen kan het JaskiFonds daardoor maximaal benutten.

Meer informatie over het C.J. JaskiFonds op pagina 26.
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Jongeren en bijzondere projecten
De Eendracht maximaal inzetten voor jongeren is de doelstelling van Stichting Zeilschip Eendracht. Om dit te stimuleren, 
krijgen jongeren tot en met 25 jaar op reizen en dagtochten tot maximaal 50% korting vanuit het JaskiFonds. Zeilschip 
Eendracht is gebouwd en ingericht om met jonge, onervaren mensen naar zee te gaan. Ook lesgeven aan boord behoort 
tot de vele mogelijkheden. De voornamelijk vrijwillige bemanning is speciaal getraind om met deze doelgroep te varen. 
Op de volgende pagina’s zijn alle jongeren- projecten en reizen van 2015 uitgelicht. 

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



Veertien STC- Reizen - 504 jongeren 
Jongeren die kiezen voor een maritieme studie aan het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam gaan direct in hun 
eerste jaar varen op zeilschip Eendracht. Zij stappen voor vier dagen aan boord om praktijkervaring op te doen. In 2015 vonden er 
maar liefst 14 verschillende studiereizen plaats. Voor deze leerlingen was dit een mooie start om het leven op zee zelf te 
ondervinden. Meer informatie: www.stc-group.nl

Kazacken reis - 25 jongeren. Sint Maarten - Rotterdam, 42 dagen op zee!
De Kazach Maritime Academy (KMA) in Almaty Kazachstan is een initiatief van Tengizchevroil en de Kazakh British University en 
de STC - Group. De KMA wil voorzien in de stijgende vraag naar goed opgeleide en gekwalificeerde zeelieden voor de groeiende 
tankervloot die opereert op onder meer de Kaspische zee.

In februari dit jaar stapten vijfentwintig eerstejaarsstudenten van de KMA voor 42 dagen aan boord van de Eendracht. De deelne-
mers, beroepskeuze ‘deck officer’ of ‘engineer’, volgden allemaal hetzelfde lesprogramma aan boord. Het opleidingsniveau van de 
KMA is overigens vergelijkbaar met de Nederlandse hbo-standaard. Voorafgaand ontvingen de studenten les in de Engelse taal, 
de voertaal tijdens deze reis. Ook volgden zij veiligheidscursussen en basislessen in navigatie en engineering, én werkten zij met 
simulatoren op het STC in Rotterdam.

3x KVNR introductiestages - 90 jongeren 
In samenwerking met de KVNR organiseert de Eendracht jaarlijks gesubsidieerde introductiestages aan boord. In 2015 hebben er 
drie stages plaatsgevonden. In totaal deden er 90 enthousiaste jongeren mee in de leeftijd van 14 en 15 jaar.
Tijdens de introductiestage maken jongeren vaak voor het eerst kennis met een zeezeilschip. Zij krijgen ’s avonds na aankomst 
een uitgebreide rondleiding aan boord en mogen allerlei leuke opdrachten uitvoeren. De volgende dag wordt er gevaren en ge-
zeild op zee waarbij iedereen actief mee doet. Na de stage krijgen de jongeren een uitnodiging voor de opendag van de 
zeevaartschool. Meer informatie: www.zeebenengezocht.nl

Waterbouwstages - 400 jongeren 
De Waterbouwstages zijn bedoeld voor jongeren van 14 en 15 jaar en is een promotiecampagne om jongeren te interesseren 
voor een beroep in de waterbouw. 

Tijdens een Waterbouwstage wordt een hele klas uitgenodigd om eerst een gastcollege te volgen over de Waterbouw. Daarna 
volgt een busexcursie naar Maasvlakte 2, waarbij in Futureland en het haveninformatiecentrum EIC veel informatie wordt gegeven 
over de Waterbouw en de realisatie van Maasvlakte 2. Tenslotte stapt de hele klas aan boord van de Eendracht. De Eendracht 
vaart de Noordzee op en de jongeren kunnen vanaf de zee zien hoe projecten als de Maasvlakte en de Zandmotor tot stand zijn 
gekomen. Door zelf aan het roer te staan of aan de zeilen te hijsen krijgen de jongeren zelf een idee hoe het is om op zee te 
werken. 

Meer informatie: www.waterbouw.nl
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CVD - met Vaarkracht - 30 Jongeren
Sinds 2011 varen clienten van het CVD eenmaal per jaar mee op de Eendracht. In het project ‘Jong ontmoet oud’ brachten we 
multiculturele jongeren en ouderen samen. Dit jaar hebben is er gekozen voor een nieuwe vorm, waardoor nog meer doelgroe-
pen van het CVD konden deelnemen aan een reis. Aan boord waren niet alleen jongeren, maar ook ex-daklozen, bewoners tot 
een leeftijd van 64 jaar. Allen verblijven of wonen onder begeleiding bij het CVD. Na verschillende informatieavonden voor de 
begeleiders, bemanning en de clienten ging de reis op 3 augustus 2015 vanuit Aalborg, Denemarken van start.

Korte samenvatting van de reis door Remco Haneveld, projectleider CVD:

Mooi, prachtig en intens.
“Velen zijn zichtbaar veranderd, hebben geleerd door te zetten, ontdekten toch meer te kunnen dan dat 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 bezigheden 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 vrijwilliger te worden bij de Eendracht. Want na een week zeilen met dit zeilschip, weet je dat je meer kan dan dat 
je zelf dacht.” Meer informatie: www.cvd.nl

Tall Ships’ Races - 80 jongeren 
De Tall Ships Races zijn de grootste internationale oceaan races voor zeilschepen in de wereld. De wedstrijden zijn jaarlijks in 
diverse trajecten en trekken miljoenen toeschouwers. Meer dan honderd zeilschepen, waaronder de Tall Ships concurreren met 
elkaar in een spectaculaire race. De Tall Ships’ Races zijn voor jongeren van 15 tot en met 25 jaar. 
Meer informatie: www.sailtraininginternational.org
 
Zeilvakantie- 36 jongeren
Dit is een zeilvakantie van een week voor jongeren van 15 - 25 jaar, georganiseerd door Stichting Zeilschip Eendracht. Een ideale 
vakantie voor jongeren die vanuit Nederland willen vertrekken en daar ook weer willen aankomen. Tijdens deze reis wordt er 
minimaal één haven aangedaan in binnnen- en/ of buitenland. Meer informatie: www.eendracht.nl

Bartimeus
Deze groep valt onder een van de bijzondere projecten die zeilschip Eendracht jaarlijks uitvoert. Voor het elfde jaar op rij gingen 
cliënten van Bartiméus 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 informatie: www.bartimeus.nl

Reis met Stichting Heppie - 18 jongeren
Voor het tweede jaar op rij ging Stichting Heppie op in augustus voor vijf dagen mee met zeilschip Eendracht. In totaal stapten 
18 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar en 6 begeleiders van Heppie aan boord. 

In Nederland zijn er helaas duizenden kinderen die het even niet meezit en die extra aandacht nodig hebben. Een grote groep 
vergeten en anonieme kinderen in ons land! Stichting Heppie zet zich in voor deze kinderen en gelooft dat ieder kind recht heeft op 
gelijke kansen. Kinderen zijn verschillend, maar ieder kind heeft behoefte aan positieve levenservaringen en leermomenten waaruit 
het de kracht en de energie kan putten om zichzelf te ontwikkelen tot een volwaardig lid van onze samenleving. Het draait dan om 
bijna vanzelfsprekende zaken, zoals het krijgen van positieve aandacht, liefde, warmte, begrip en respect. Het doel van deze reis 
was dan ook als vanouds; Een week Heppie zijn! Meer informatie: www.heppie.nl

Vaarkracht
Stichting VaarKracht zet zich in om vaartochten te organiseren voor kankerpatiënten en hun naasten. 
Op 1 en 29 september zijn in totaal ruim 200 gasten opgestapt om een dag zorgeloos te genieten aan boord.

Tijdens SAIL Amsterdam hebben 110 gasten van VaarKracht vanaf de Eendracht genoten van alles wat SAIL te bieden had op en 
rond het water. Meer informatie: www.vaarkracht.nl

8



Jongeren 2013

9

Tall Ships’Races

Heppiereis

Tall Ships Races

Jongerenreizen en bijzondere projecten zijn mede mogelijk gemaakt door:



1

Zeilreizen 2015

WWW.EENDRACHT.NL

10

Zeilreizen
Zeilschip Eendracht vaart meerdaagse reizen vanuit Nederlandse en buitenlandse havens. Denk aan een lang week-
end zeilen, een kustreis, een mijlenmaker, zonnig eilandhoppen, maar ook een Atlantische oversteek. Elk jaar biedt de 
Eendracht een afwisselend vaarprogramma aan met nieuwe bestemmingen en reizen. Sommige reizen komen ieder jaar 
terug zoals zeilen met Hemelvaart.

Van april tot en met oktober vaart de Eendracht grotendeels op de Noordzee. Afhankelijk van de bestemming van de 
Tall Ships Races worden er in de zomer ook reizen georganiseerd naar de Oostzee, Atlantische Oceaan of Ierse Zee. Van 
november tot en met maart zoekt zeilschip Eendracht warmere oorden op zoals Portugal, Spanje, Canarische Eilanden, 
Azoren en de Caribbean. 



Zeilreizen 2015

In 2015 heeft zeilschip Eendracht de volgende individuele reizen gemaakt:

Winter 2015 (van 05-11-2014 tot en met 13-02-2015)
Eilandhoppen- Oost Caribbean N-Z:    Sint Maarten - Martinique, 12 dagen
Zonnig zeezeilen: Pirates of the Caribbean:  Martinique - Martinique, 10 dagen
Zonnig zeezeilen: Eilandhoppen- Oost Caribbean Z-N: Martinique - Sint Maarten, 12 dagen

Van 6 tot en met 13 februari 2015 heeft er een besloten groepsreis plaatsgevonden. Vanuit Sint Maarten is het schip door STC 
leerlingen uit Kazachstan teruggevaren naar Rotterdam. Lees meer hierover op pagina 9.

Voorjaar 2015
Hemelvaartreis:      Rotterdam - Rotterdam, 4 dagen

Zomer 2015
Zeezeilen Vuurtorenreis:    Scheveningen - Belfast, 11 dagen
Cruise in Company:     Aalesund - Kristiansand, 11 dagen
Londenreis, zeilen en citytrip:    Scheveningen - Londen - Scheveningen, 6 dagen

Winter 2015 (17-10-2014 t/m 03-01-2016)
Herfst zeilreis naar Frankrijk:    Rotterdam - Brest, 8 dagen
Herfst zeilreis naar Porto:    Brest - Leixoes, 7 dagen
Zonnige zeilreis vanuit Porto:     Brest - Leixoes, 7 dagen
Atlantische oversteek:     Las Palmas - Sint Maarten, 21 dagen
Caribische zeilreis:     Sint Maarten - Aruba, 7 dagen
Zonnige kerstreis (vanaf 12 jaar):   Aruba - Aruba, 8 dagen
Zonnige nieuwjaarsduik (vanaf 12 jaar):   Aruba - Aruba, 8 dagen 
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Individuele dagtochten 2015

Individuele dagtochten
De Eendracht vaart dagtochten vanuit verschillende Nederlandse zeehavens, zoals: thuishaven Rotterdam, maar ook vanuit 
Vlissingen, Scheveningen, IJmuiden, Den Helder en Delfzijl. Individuele dagtochten zijn voor iedereen vanaf 12 jaar.

Een reguliere dagtocht begint om 10.00 uur. De schipper verwelkomt de gasten met koffie en thee. Ook toont hij de veiligheids-
film, zodat iedereen weet hoe te handelen in bepaalde situaties. Hierna gaan de trossen los en start een actieve zeildag naar en 
op zee. Vrijblijvend mag geholpen worden bij het zeilen of even tijdens het sturen. 

De uitgebreide lunch wordt geserveerd in het binnenverblijf van de Eendracht. Heerlijke soep en allerlei soorten brood, beleg en 
stevige salades staan op het menu. In de middag gaat het schip nog een aantal keren overstag, en gaat het grote genieten op het 
water nog een paar uur door. 

De dag wordt afgesloten met een traditioneel Captains dinner.

In 2015 hebben er vier dagtochten plaatsgevonden vanuit: Rotterdam, Scheveningen, IJmuiden en Vlissingen.

13



Bemanning 2015

WWW.EENDRACHT.NL

Bemanning
Zonder de 260 vrijwillige en tien vaste bemanningsleden van de Eendracht is het niet mogelijk om alle projecten,
reizen, dagtochten en andere Eendracht activiteiten uit te voeren. Ieder jaar worden er verschillende interne trainingen 
georganiseerd, maar ook het organiseren van een bemanningsdag en de dagtocht; Ankerwacht voor oudgedienden staat 
hoog in het vaandel van de organisatie.



Bemanning 2015

Training
Ieder jaar organiseert de trainingscommissie, bestaande uit de bootslieden van de Eendracht, een droge en/of natte training voor 
kwartiermeesters. Dit zijn intensieve trainingsdagen. Van 9 tot 11 mei hebben aspirant kwartiermeesters tijdens de natte training 
de theoretische onderdelen van het kwartiermeesterschap in de praktijk behandeld. Naast de vaktechnische zaken, zoals de ver-
schillende zeilen en het trimmen ervan, worden ook de sociale vaardigheden onder de loep genomen. Onderdelen zoals 
gastvrijheid, didactiek, leerstijlen, leidinggeven en teamontwikkelingen zijn aan de orde gekomen. Tijdens dit weekend stonden 
de stuurlieden zelf achter het roer, zodat de kwartiermeesters alle tijd hadden voor oefeningen aan dek of het ontvangen van 
uitleg door de bootslieden. Alle aspirant kwartiermeesters krijgen aan het einde van het trainingsweekend een evaluatie.

De andere functiegroepen worden naast de verplichte trainingen intern opgeleid zoals; de kombuisploeg. Ieder jaar krijgt deze 
groep koks, assistent koks en extra crew een training aangeboden om beter op elkaar ingespeelt te worden en de veiligheid te 
waarborgen.
 
Ankerwacht
De Ankerwacht, opgericht in 1986, is een ere genootschap van zeer betrokken oud-Eendrachters die naast hun functie aan boord 
of op de wal ook in hun vrije tijd langere tijd extra werkzaamheden hebben gedaan. De ankerwacht organiseert ieder jaar een 
droge en een natte activiteit. De natte activiteit is een dagtocht op de Eendracht, welke in 2015 een dagtocht met 39 personen 
vanuit Scheveningen was.

15
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Groep of zakelijk 
 
Bedrijven en groepen kunnen het schip afhuren voor een besloten tocht of evenement. 
Mede daardoor kan de Eendracht zich blijven focussen op de doelstelling.

Relatietocht
Relaties en sponsors van Stichting Zeilschip Eendracht worden tijdens deze dag bedankt voor de fijne samenwerking om samen de 
Eendracht op koers te houden. Ook is deze tocht een ideaal moment om te netwerken, maar bovenal om met elkaar te genieten 
van het unieke schip.

Sponsortochten
Alle sponsors (met uitzondering van de basissponsor) mogen jaarlijks gebruik maken van de bij het sponsorpakket behorende 
tocht. 
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Bemanning klaar voor een avond Holland Heinekenhouse

Evenementen 
 
Elk jaar doet de Eendracht mee aan Nationale en Internationale (zeil) evenementen. Denk hierbij aan Sail Amster-
dam, wat eens per vijf jaar plaats vindt, Sail Den Helder, DelfSail, Vlissingen Maritiem, de Wereldhavendagen in 
Rotterdam en Vlaggetjesdag in Scheveningen. In 2015 deed de Eendracht mee aan onderstaande evenementen.

Tall Ships’ Races 
De Tall Ships Races zijn de grootste internationale races op zee voor zeilschepen in de wereld. De wedstrijden hebben jaarlijks 
diverse trajecten en trekken miljoenen toeschouwers. Meer dan honderd zeilschepen, waaronder de Tall Ships concurreren met 
elkaar in een schitterende race. De Tall Ships’ Races zijn voor jongeren van 15 tot en met 25 jaar.

Sail Harlingen, Sail Frederikstad, Sail Bjergen, Sail Esbjerg, Sail Breskens, Delfsail
In de havens waar de Tall Ships’ Races vertrekken en aankomen wordt er een Sail georganiseerd. Hier zijn alle schepens drie 
dagen open voor bezichtiging, worden er recepties op de schepen georganiseerd en zijn er in de haven een hoop activiteiten voor 
de crew en de bezoekers van de Sail. In Breskens en Delfzijl heeft er los van de Tall Ships’ Races ook een Sail plaatsgevonden.

Sail Amsterdam 2015
De eerste SAIL werd in 1975 georganiseerd in het kader van het 700-jarig bestaan van Amsterdam; ‘SAIL Amsterdam 700’. Sche-
pen uit de hele wereld werden uitgenodigd in de Amsterdamse haven en ook de eerste Eendracht was daarbij aanwezig. SAIL 
Amsterdam mag dan ondertussen het grootste publieksevenement van Nederland zijn, het hart wordt nog altijd gevormd door de 
indrukwekkende vloot van Tall Ships, varend erfgoed, moderne schepen, marineschepen en replica’s.
 
Wereldhavendagen
Tijdens de Wereldhavendagen laat Rotterdam de bezoekers weer op vermakelijke wijze zien welke mogelijkheden de haven te 
bieden heeft. Tijdens dit maritieme evenement maakt de Eendracht ontspannen vaartochten op de Waterweg. In de avonden met 
sponsors en op zaterdag en zondag overdag, per dag twee vaartochten voor iedereen vanaf 8 jaar.

Sail Amsterdam 2015
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Groot onderhoud 2015

Groot onderhoud 2015
Tijdens het onderhoud in 2015 heeft er veel regulier onderhoud plaatsgevonden. Het schip had haar ligplaats bij de werf van 
Damen in Pernis. De volgende klussen zijn uitgevoerd:

Bootsman Maarten Groot heeft samen met de bemanning een nieuwe indeling van de lessenaar op de brug gemaakt. Een zeer 
functionele en volledig op deze tijd afgestemde brug is het resultaat. 

Minder zichtbaar maar niet minder belangrijk werk werd gedaan door partner Tholhuijsen electro, samen met assistent kok Bea 
Vermeulen. Alle bedrading onder de lessenaar werd opnieuw aangelegd en gecontroleerd. 

Ook in de machinekamer werden werkzaamheden verricht. Gepland waren aanpassingen in het brandstofsysteem en het plaatsen 
van nieuwe afsluiters in de uitlaat. Hiermee zijn de klachten met betrekking tot rook en uitlaatgassen achter de stuurstand op de 
buitenbrug opgelost. 

Niet gepland was een volledige overhaal van de hoofdmotor. Tijdens de inspectie, uitgevoerd in de week voor de onderhoudspe-
riode, werd duidelijk dat er extreme slijtage aan de voeringen optrad. Direct aan het begin van de onderhoudsperiode werd dit 
aangepakt, waarbij duidelijk werd dat het niet bij het vernieuwen van deze voeringen zou blijven. Uiteindelijk moesten de zuigers, 
voeringen, cilinderkoppen, nokkenas en zeekoelwaterpomp vernieuwd worden. Ook de krukas was beschadigd, maar deze kon 
gelukkig nog geslepen en teruggeplaatst worden. 

Bij zowel de installatie van de radar als de motorreparatie was er veel hulp van de vrijwilligers en de aanwezige leerlingen van 
het STC. Ook werden er veel werkzaamheden, zoals het schoonmaken van motoronderdelen en roest bikken in de achterpiek, 
verricht. 

Ook dit jaar zijn er verschillende leerlingen van het STC de gehele periode aan boord geweest om mee te helpen met alle werk-
zaamheden. Als dank mochten zij mee met de uitreis naar Brest!
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Van links naar rechts: Maarten Groot, Bea Vermeulen en Leo Tholhuijsen
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Steun het JaskiFonds
Interesse om de doelen van Stichting C.J. Jaski Fonds te steunen? Samen doen, 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 Jas-
kiFonds zelf geen belasting te betalen over ontvangen giften en schenkingen. Ook voor u kan doneren fiscaal voordelig zijn, maar 
dat is wel gebonden aan bepaalde regels en afhankelijk van uw situatie. Waarvoor u ook kiest, voor periodiek schenken, 
een eenmalige gift, een bijdrage in natura of in tijd, alle steun is meer dan welkom!

Project aanmelden?
Suggesties voor projecten in groepsverband die passen binnen de doelstelling van het JaskiFonds? Neem dan contact op via het 
secretariaat van de Eendracht voor de randvoorwaarden en de mogelijkheden. Let wel, het JaskiFonds steunt alleen bijzondere 
projecten conform de doelstelling om jong en oud kansen te bieden aan boord van zeilschip Eendracht.

Stichting C.J. Jaski Fonds
Bezoekadres:  Wilhelminakade 701, 33072 AP, Rotterdam
Postadres:       Postbus 51290, 3007 GG Rotterdam
Tel:                  31(0)10 290 50 00
E-mail:             info@jaskifonds.nl

Voor bijdragen aan het JaskiFonds:

Stichting C.J. JaskiFonds via Rabobank Rotterdam, IBAN: NL14 RABO 0159244412
BIC: RABONL2U.

RSIN: 8517.89.134

KvK-nummer 55618642.

Op www.jaskifonds.nl kunt u uitgebreide informatie vinden over Stichting C.J. JaskiFonds en de mogelijkheden tot 
donatie.
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In zee met zeilschip Eendracht! 
Stichting Zeilschip Eendracht exploiteert als non-profitorganisatie de Eendracht. De commerciële inzet van de Eendracht is ter onder-
steuning van de doelstelling. De stichting heeft als doel jongeren alle aspecten van het zeezeilen te laten beleven en ze bekend te 
maken met de elementen van de zee. De Eendracht is hiervoor een uitstekende bouwsteen. 

Mede dankzij onze sponsors hebben wij afgelopen jaar vele jongeren aan boord mogen ontvangen en prachtige projecten aan boord 
kunnen realiseren.
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Sponsors 2015

Sponsors bedankt!

Ook sponsor worden? Neem contact op! info@eendracht.nl of 010 - 290 50 00
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Soort	reis Titel Dagen Aan	boord Aan	boord Aan	boord Van	boord
Reis	individuelen Eilandhoppen-	Oost	Caribbean	N-Z 12 Sint	Maarten Martinique 03-01-15 14-01-15
Overnachting	aan	boord Overnachting	aan	boord	 1 Martinique Martinique 14-01-15 15-01-15
Reis	individuelen Zonnig	zeezeilen:	Pirates	of	the	Caribbean 10 Martinique Martinique 15-01-15 24-01-15
Overnachting	aan	boord Overnachting	aan	boord 1 Martinique Martinique 24-01-15 25-01-15
Reis	individuelen Eilandhoppen-	Oost	CaribbeanZ-N 12 Martinique Sint	Maarten 25-01-15 05-02-15
Overnachting	aan	boord Overnachting	aan	boord 1 Sint	Maarten Sint	Maarten 05-02-15 06-02-15
Reis	groep Schouffour 7 Sint	Maarten Sint	Maarten 06-02-15 13-02-15
Reis	groep STC	Kazacken	2015	-	geheel 42 Sint	Maarten Rotterdam 14-02-15 28-03-15
Stilligdag Schoonmaak	en	onderhoud	 2 Rotterdam Rotterdam 28-03-15 29-03-15
Reis	jongeren STC	1	-	2015 4 Rotterdam Rotterdam 29-03-15 02-04-15
Reis	jongeren STC	2	-	2015 4 Rotterdam Rotterdam 02-04-15 06-04-15
Reis	jongeren STC	3	-	2015 4 Rotterdam Rotterdam 06-04-15 10-04-15
Trainingsreis KM	Training	2015 2 Rotterdam Rotterdam 10-04-15 12-04-15
Reis	jongeren STC	4	-	2015 4 Rotterdam Rotterdam 12-04-15 16-04-15
Reis	jongeren STC	5	-	2015 4 Rotterdam Rotterdam 16-04-15 20-04-15
Onderhoud Onderhoud	21-4-2015 2 Rotterdam Rotterdam 21-04-15 22-04-15
Reis	jongeren STC	6	-	2015 4 Rotterdam Rotterdam 22-04-15 26-04-15
Reis	jongeren STC	7	-	2015 4 Rotterdam Rotterdam 26-04-15 30-04-15
Reis	jongeren STC	8	-	2015 4 Rotterdam Rotterdam 30-04-15 04-05-15
Reis	jongeren STC	9	-	2015 4 Rotterdam Rotterdam 04-05-15 08-05-15
Dagtocht	jongeren Gratis!	KVNR	Kennismakingstocht	14	en	15	jaar 1 Rotterdam Rotterdam 08-05-15 09-05-15
Reis	jongeren STC	10	-	2015 4 Rotterdam Rotterdam 09-05-15 13-05-15
Stilligdag Receptie	aan	boord 1 Rotterdam Rotterdam 13-05-15 13-05-15
Reis	individuelen Hemelvaartreis	 4 Rotterdam Rotterdam 14-05-15 17-05-15
Reis	jongeren STC	11	-	2015 4 Rotterdam Rotterdam 17-05-15 21-05-15
Evenement ALV	2015 1 Rotterdam Rotterdam 21-05-15 21-05-15
Dagtocht	bedrijven Middag/avondtocht	met	sponsor	2015 1 Vlaardingen Vlaardingen 22-05-15 22-05-15
Dagtocht	individuelen Dagje	zeilen 1 Rotterdam Rotterdam 23-05-15 23-05-15
Reis	jongeren STC	12	-	2015 4 Rotterdam Rotterdam 23-05-15 27-05-15
Reis	jongeren STC	13	-	2015 4 Rotterdam Rotterdam 27-05-15 31-05-15
Reis	jongeren STC	14	-	2015 4 Rotterdam Rotterdam 31-05-15 04-06-15
Dagtocht	jongeren Evenement	met	jongeren	2015	-	Technetkring 1 Vlaardingen Vlaardingen 05-06-15 05-06-15
Dagtocht	jongeren Gratis!	KVNR	Kennismakingstocht	14	en	15	jaar 1 Vlaardingen Rotterdam 05-06-15 06-06-15
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Soort	reis Titel Dagen Aan	boord Aan	boord Aan	boord Van	boord
Dagtocht	groep Afgehuurd 1 Rotterdam Rotterdam 06-06-15 06-06-15
Onderhoud Onderhoud	en	omvaren 1 Rotterdam Scheveningen 07-06-15 07-06-15
Dagtocht	jongeren Waterbouw	stage	1 1 Scheveningen IJmuiden 08-06-15 08-06-15
Dagtocht	jongeren Waterbouwstage	2 1 IJmuiden Den	Helder 09-06-15 09-06-15
Dagtocht	jongeren Waterbouwstage	3 1 Den	Helder IJmuiden 10-06-15 10-06-15
Dagtocht	jongeren Waterbouwstage	4 1 IJmuiden Scheveningen 11-06-15 11-06-15
Dagtocht	groep Dagtocht	12	juni 1 Scheveningen Scheveningen 12-06-15 12-06-15
Dagtocht	bedrijven Dagtocht	sponsor/	Vlaggetjesdag 1 Scheveningen Scheveningen 13-06-15 13-06-15
Dagtocht	individuelen Dagje	zeilen 1 Scheveningen Scheveningen 14-06-15 14-06-15
Dagtocht	groep Ankerwacht	 1 Scheveningen Scheveningen 15-06-15 15-06-15
Dagtocht	groep Netwerkdag 1 Scheveningen Scheveningen 16-06-15 16-06-15
Reis	individuelen Zeezeilen:	Vuurtorenreis 11 Scheveningen Belfast 17-06-15 27-06-15
Reis	individuelen Schotse	Lochreis 8 Belfast Belfast 27-06-15 04-07-15
Reis	jongeren Tall	Ships	Race	1 14 Belfast Aalesund 04-07-15 17-07-15
Reis	jongeren Summer	Sail:	Belfast	-	Aalborg 30 Belfast Aalborg 04-07-15 03-08-15
Reis	individuelen Cruise	in	Company 11 Aalesund Kristiansand 17-07-15 27-07-15
Reis	jongeren Tall	Ships	Race	2	 8 Kristiansand Aalborg 27-07-15 03-08-15
Reis	individuelen Deense	Zeilreis	-	CVD 6 Aalborg IJmuiden 03-08-15 08-08-15
Reis	jongeren Zeilvakantie	voor	jongeren 7 IJmuiden IJmuiden 08-08-15 15-08-15
Dagtocht	individuelen Dagje	Zeilen	vanuit	IJmuiden 1 IJmuiden IJmuiden 15-08-15 15-08-15
Dagtocht	jongeren Gratis!	KVNR	Kennismakingstocht	14	en	15	jaar 1 IJmuiden IJmuiden 15-08-15 16-08-15
Stilligdag Voorbereidingen	SAIL	Amsterdam 2 IJmuiden IJmuiden 17-08-15 18-08-15
Evenement SAIL	Amsterdam	2015 5 IJmuiden IJmuiden 19-08-15 23-08-15
Reis	jongeren Zeilreis	met	Heppie 5 IJmuiden Vlissingen 24-08-15 28-08-15
Dagtocht	bedrijven Dagtocht 1 Breskens Breskens 29-08-15 29-08-15
Dagtocht	jongeren Gratis!	KVNR	Kennismakingstocht	14	en	15	jaar 1 Vlissingen Vlissingen 29-08-15 30-08-15
Omvaren Omvaren	naar	Rotterdam 1 Vlissingen Rotterdam 31-08-15 31-08-15
Dagtocht	groep Vaarkracht	 1 Rotterdam Rotterdam 01-09-15 01-09-15
Dagtocht	bedrijven Dagtocht	Bedrijf 1 Vlaardingen Vlaardingen 02-09-15 02-09-15
Dagtocht	bedrijven Middag/avondtocht	sponsor 1 Vlaardingen Vlaardingen 03-09-15 03-09-15
Dagtocht	bedrijven Wereldhavendagen	2015	-	Ontbijt	vaartocht 1 Rotterdam Rotterdam 04-09-15 04-09-15
Dagtocht	bedrijven Wereldhavendagen	2015	-	Varend	lunchen 1 Rotterdam Rotterdam 04-09-15 04-09-15
Dagtocht	bedrijven Wereldhavendagen	2015	-	Avondtocht 1 Rotterdam Rotterdam 04-09-15 04-09-15
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Soort	reis Titel Dagen Aan	boord Aan	boord Aan	boord Van	boord
Dagtocht	bedrijven Wereldhavendagen	2015	-	Geen	tocht 1 Rotterdam Rotterdam 05-09-15 05-09-15
Dagtocht	individuelen Wereldhavendagen	2015	-	Middagtocht 1 Rotterdam Rotterdam 05-09-15 05-09-15
Dagtocht	bedrijven Wereldhavendagen	2015	-	Avondtocht 1 Rotterdam Rotterdam 05-09-15 05-09-15
Dagtocht	individuelen Wereldhavendagen	2015	-	Ochtendtocht 1 Rotterdam Rotterdam 06-09-15 06-09-15
Dagtocht	individuelen Wereldhavendagen	2015	-	Middagtocht 1 Rotterdam Rotterdam 06-09-15 06-09-15
Dagtocht	groep Dagtocht	Bartimeus 1 Rotterdam Scheveningen 07-09-15 07-09-15
Reis	individuelen Londenreis,	zeilen	en	citytrip 6 Scheveningen Scheveningen 07-09-15 13-09-15
Omvaren Omvaren	 1 Scheveningen Rotterdam 14-09-15 14-09-15
Onderhoud Onderhoud	 1 Rotterdam Rotterdam 15-09-15 15-09-15
Onderhoud Onderhoud	 1 Rotterdam Rotterdam 16-09-15 16-09-15
Beschikbaar Beschikbaar	voor	Charter 1 Rotterdam Rotterdam 17-09-15 17-09-15
Onderhoud Onderhoud	 1 Rotterdam Rotterdam 18-09-15 18-09-15
Beschikbaar Bemanningsdag 1 Rotterdam Scheveningen 19-09-15 19-09-15
Dagtocht	individuelen Dagje	Zeilen	 1 Scheveningen Scheveningen 20-09-15 20-09-15
Omvaren Omvaren	 1 Scheveningen Rotterdam 21-09-15 21-09-15
Beschikbaar Burdock	sponsordag 1 Rotterdam Rotterdam 22-09-15 22-09-15
Beschikbaar Beschikbaar	voor	Charter 1 Rotterdam Rotterdam 23-09-15 23-09-15
Beschikbaar Beschikbaar	voor	Charter	 1 Rotterdam Rotterdam 24-09-15 24-09-15
Stilligdag Stilliggen	en	onderhoud 1 Rotterdam Rotterdam 25-09-15 25-09-15
Dagtocht	individuelen Dagje	Zeilen	 1 Rotterdam Rotterdam 26-09-15 26-09-15
Beschikbaar Beschikbaar	voor	Charter	 1 Rotterdam Rotterdam 27-09-15 27-09-15
Beschikbaar Beschikbaar	voor	dagtocht 1 Rotterdam Rotterdam 28-09-15 28-09-15
Dagtocht	groep Dagtocht	Vaarkracht 1 Rotterdam Rotterdam 29-09-15 29-09-15
Beschikbaar Omvaren	naar	Pernis 1 Rotterdam Rotterdam 30-09-15 30-09-15
Onderhoud Onderhoud	2015 15 Rotterdam Rotterdam 01-10-15 15-10-15
Omvaren Schoonmaak	en	Proefvaart	2015 1 Rotterdam Rotterdam 15-10-15 16-10-15
Reis	individuelen Herfst	zeilreis	naar	Frankrijk 8 Rotterdam Brest 17-10-15 24-10-15
Reis	individuelen Herfst	zeilreis	naar	Porto 7 Brest Leixoes 24-10-15 31-10-15
Reis	individuelen Zonnige	zeilreis	vanuit	Porto 8 Leixoes Las	Palmas,	Gran	Canaria31-10-15 08-11-15
Onderhoud Verfonderhoud	2015 14 Las	Palmas,	Gran	CanariaLas	Palmas,	Gran	Canaria08-11-15 21-11-15
Overnachting	aan	boord Overnachting	aan	boord	20-11-2015 1 Las	Palmas,	Gran	CanariaLas	Palmas,	Gran	Canaria20-11-15 21-11-15
Reis	individuelen Atlantische	Oversteek	2015 21 Las	Palmas,	Gran	CanariaSint	Maarten 21-11-15 12-12-15
Overnachting	aan	boord Overnachting	aan	boord	12-12-2015 1 Sint	Maarten Sint	Maarten 12-12-15 13-12-15
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Soort	reis Titel Dagen Aan	boord Aan	boord Aan	boord Van	boord
Reis	individuelen Caribische	Zeilreis	2015 7 Sint	Maarten Aruba 13-12-15 19-12-15
Overnachting	aan	boord Overnachting	aan	boord	19-12-2015 1 Aruba Aruba 19-12-15 20-12-15
Reis	individuelen Zonnige	kerstreis	>12	jaar 8 Aruba Aruba 20-12-15 27-12-15
Reis	individuelen Zonnige	nieuwjaarsduik!	>	12	jaar 8 Aruba Aruba 27-12-15 03-01-16
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Eendracht Jaaroverzicht 2015 

Het Eendracht Jaaroverzicht is een uitgave van Stichting Zeilschip Eendracht. 

 

Bereikbaarheid Eendracht

Wilhelminakade 701

3072 AP Rotterdam

Postbus 51290

3007 GG  Rotterdam

Telefoonnummer: 010-290 50 00

E-mail: info@eendracht.nl

Openingstijden: 

Maandag tot en met vrijdag

Van 09.00 tot 17.00 uur

Website: www.eendracht.nl


