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EENDRACHT

WAAROM DROMEN ALS JE OOK KUNT ZEILEN?

Goede doelen projecten 
Zeilreizen 
Dagtochten  
Jongerenreizen
Groep of zakelijke arrangementen 
Evenementen 
 

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.

Jaaroverzicht 2016

Jongerenreizen en 
bijzondere 
projecten mede 
mogelijk gemaakt 
door:
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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! De Eendracht wordt voornamelijk bemand 
door vakkundige en enthousiaste vrijwilligers.

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. 

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.
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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, exploi-
teert 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 teambuilding 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 Jas-
kiFonds 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.

Steun het JaskiFonds
Interesse om de doelen van Stichting C.J. Jaski Fonds te steunen? Sa-
men 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  scaal 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 se-
cretariaat van de Eendracht voor de randvoorwaarden en de moge-
lijkheden. 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 Stich-
ting C.J. JaskiFonds en de mogelijkheden tot donatie.

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.”



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 2016 
uitgelicht. 

In 2016 hebben meer dan 1000 jongeren de Eendracht bezocht en heeft het schip maar liefst 133 dagen met jongeren gevaren!

Vijftien STC- Reizen - 540 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. Curacao - Rotterdam, 49 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.

De deelnemers, 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.

1x KVNR introductiestages - 30 jongeren 
In samenwerking met de KVNR organiseert de Eendracht jaarlijks gesubsidieerde introductiestages aan boord voor jongeren van 14/15 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 gezeild 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 - 200 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 busex-
cursie 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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Vaarkracht - 236 jongeren
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 en twee dagtochten worden 
beperkingen over boord gegooid en is er ruimte voor een dosis 
nieuw zelfvertrouwen! Meer informatie vindt u op www.vaarkracht.
nl.
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Jongeren en bijzondere 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. 

Meer informatie: www.cvd.nl

Jongeren zeilreis- 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 mini-
maal één haven aangedaan in binnnen- en/ of buitenland. Meer 
informatie: www.eendracht.nl

Bartimeus
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 informatie 
vindt u op www.bartimeus.nl

Twee reizen met Stichting Heppie - 36 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
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Zeilreizen
Zeilschip Eendracht vaart meerdaagse reizen vanuit Nederlandse en buitenlandse havens. Denk aan een lang weekend 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. 
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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 georga-
niseerd, maar ook het organiseren van een bemanningsdag en 
de dagtocht; Ankerwacht voor oudgedienden staat hoog in het 
vaandel van de organisatie.
 

Trainingen
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 trai-
ning de theoretische onderdelen van het kwartiermeesterschap 
in de praktijk behandeld. Naast de vaktechnische zaken, zoals de 
verschillende zeilen en het trimmen ervan, worden ook de sociale 
vaardigheden onder de loep genomen. Onderdelen zoals 
gastvrijheid, didactiek, leerstijlen, leidinggeven en teamontwik-
kelingen 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.
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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 veiligheidsfilm, 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.
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Bemanning

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 aangebo-
den 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 werkzaamhe-
den 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.
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Groep of zakelijk

WWW.EENDRACHT.NL  |  info@eendracht.nl  |  010 - 290 50 00

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

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. 

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 2016 deed de Eendracht mee aan onderstaande evenementen.

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.

Groot onderhoud 2016
Tijdens het onderhoud in 2016 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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Sponsors

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

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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Contact
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


