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Introductie Stichting Zeilschip Eendracht
Stichting Zeilschip Eendracht exploiteert de driemastschoener ‘Eendracht’. Wij streven naar het maximaal inzetten van de Een-
dracht voor jongeren om actief alle aspecten van het zeezeilen te beleven. Onze doelstelling wordt breed gedragen getuige de 
vele sponsors die ons financieel en in natura helpen 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 de Eendracht gedoopt door 
HM Koningin Beatrix en is ZH Prins Maurits onze huidige beschermheer.

Keer op keer brengt Stichting Zeilschip Eendracht met veel enthousiasme Nederlands grootste driemastschoener voor jong en 
oud in beweging. Zoveel verschillende mensen, soorten reizen en bestemmingen, maar dit alles met één doel: jongeren bekend 
maken met het zeezeilen! Bovenal mensen bij elkaar brengen, laten voelen wat teamspirtit met je doet. Juist dat maakt de Een-
dracht zo bijzonder. Ook in 2013 hebben velen de weg naar de Eendracht gevonden. Naast trainingsreizen voor het Scheepvaart 
en Transport College en andere jongerenprojecten heeft de Eendracht meerdere zeilreizen gemaakt met individuele opstappers 
die op deze manier financieel bijdragen aan het doel. Een zeer belangrijke groep voor de Eendracht zijn de sponsors en partners 
die financieel of in natura de stichting steunen. Afhankelijk van het type sponsorpakket varen de sponsors een avond- of dagtocht 
mee met de Eendracht. Dagtochten met bedrijven zijn ook een belangrijke inkomstenbron. Doordat bedrijven bijvoorbeeld een 
dag met hun medewerkers meevaren, haalt de stichting geld op om uiteindelijk weer meer te kunnen besteden aan het doel.
Alle activiteiten hierboven genoemd waren niet mogelijk zonder de 270 vrijwillige bemanningsleden die het schip in de vaart 
houden. 
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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 drie-
mastschoener van Nederland: zeilschip Eendracht. Hiermee treedt dit zelfstandige ANBI-fonds in de voetsporen van het oorspron-
kelijke 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 een dergelijk 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 ‘Jong ontmoet oud’ en de ‘Maritime Experience Day’. 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 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. Uiteraard is de bemanning speciaal getraind om met deze doelgroep te varen. Op de volgen-
de pagina’s zijn alle jongerenprojecten en reizen van 2013 uitgelicht. 

Naast alle verschillende projecten en reizen voor jongeren, verloot zeilschip Eendracht ieder jaar een aantal cadeaubon-
nen aan KIKA, zodat deze kinderen een onvergetelijke dag aan boord van de Eendracht kunnen beleven.
 
In 2013 hebben meer dan 1500 jongeren de Eendracht bezocht! 

Foto: Kazacken STC

Tien STC- Reizen - 360 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 meteen voor vier dagen aan boord om praktijkervaring op te doen. In 2013 
vonden er maar liefst tien verschillende studiereizen plaats. Voor deze leerlingen was dit een mooie start om het leven op zee 
zelf te ondervinden.

Kazacken reis - 20 jongeren. 57 dagen op zee! Malaga - Rotterdam
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 twintig eerstejaarsstudenten van de KMA voor 57 dagen aan boord van de Eendracht. De deelnemers, 
beroepskeuze ‘deck officer’ of ‘engineer’, volgden allemaal hetzelfde lesprogramma aan boord. Het opleidingsniveau van de KMA 
is overigens vergelijkbaar met onze hbo-standaard. Voorafgaand ontvingen de studenten vooral les in de Engelse taal, de voertaal 
tijdens de reis. Ook volgden zij veiligheidscursussen en basislessen in navigatie en engineering, én werkten zij met simulatoren op 
het STC in Rotterdam.

6x KVNR introductiestages - 180 jongeren 
In samenwerking met de KVNR organiseert de Eendracht gesubsidieerde introductiestages aan boord. In 2013 hebben er zes 
stages plaatsgevonden. In totaal deden er 180 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 kijgen allerlei leuke opdrachten. 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 zeevaart-
school.

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 bij de waterbouwers.
Bij een Waterbouwstage wordt een hele klas uitgenodigd om eerst een gastcollege te volgen over 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. Op beide locaties staat een Waterbouw Experience, waar de jongeren kunnen 
gamen en op die manier kennis kunnen maken met beroepen in de Waterbouw. Tenslotte gaat de hele klas een aantal uren varen 
aan boord van de Eendracht. De Eendracht vaart de Noordzee op en de jongeren kunnen vanaf de zee zelf 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 ook een idee hoe het is om op zee te werken.
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Schoolreizen - 30 jongeren
Elk jaar kunnen er één of twee middelbare scholen een werkweek organiseren op de Eendracht met een flinke korting op de 
dagprijs vanuit het JaskiFonds. In 2013 heeft het Liemerscollege meegevaren.

Maritime Experience Day - 400 jongeren i.s.m. reddingmuseum Doris Rijkers.
Leerlingen uit groep 7&8 kunnen aan verschillende activiteiten deelnemen waaronder een uitgebreide rondleiding aan boord van 
zeilschip Eendracht. De leerlingen worden ontvangen door de schipper en krijgen onder leiding van een bemanningslid een rond-
leiding over het schip. Voor of na de rondleiding aan boord worden er diverse activiteiten op de kade aangeboden zoals; keesje 
gooien. Dit jaar was een bezoek aan het reddingmuseum Doris Rijkers in Den Helder ook een onderdeel van het programma. 

CVD - Jong ontmoet oud - 37 Jongeren
Tijdens deze speciale tocht krijgen jong en oud de kans om elkaar op een andere manier te leren kennen. Wat houdt het in? Jon-
geren van het CVD (Centrum voor Dienstverlening), dat hen begeleidt met wonen, werken en leren, varen eerst drie dagen mee 
met de Eendracht. Zij kunnen dan het zeezeilen ervaren en samenwerken. Op de vierde dag krijgen de jongeren een rondleiding  
op het Scheepvaart en Transport College en worden er mogelijkheden voor een opleiding aangeboden. Later op de dag stappen 
ouderen uit Rotterdam weer aan boord. De aanwezige jongeren verzorgen dan een uniek dagje uit voor de oudere medemens. 
Een succesformule die al weer voor het derde jaar heeft plaatsgevonden op de Eendracht.

Tall Ships’ Race - 36 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 schitterende race. De Tall Ships’ Races zijn voor jongeren van 15 tot en met 25 jaar.
 
Zeilvakanties- 52 jongeren
Drie zeilvakanties van een week voor jongeren van 15 - 25 jaar. 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.

Bartimeus
Deze groep valt onder een van de projecten die zeilschip Eendracht jaarlijks doet. Voor het negende 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!

Jongeren 2013
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BartimeusMaritime Experience Day

Jongerenreis

Kazacken STC
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Zeilreizen 2013

Jaarlijks terugkerende reizen
Naast de invididuele zeilreizen, heeft zeilschip Eendracht ook een aantal jaarlijks terugkerende (vaak besloten) reizen zoals; 
een reis met lezers van het Nederlands Dagblad, een reis met een besloten groep binnenschippers en een besloten groepsreis in 
de winter.

In 2013 heeft zeilschip Eendracht de volgende reizen gemaakt.

Winter 2013 (van 22-12-2012 tot en met 02-02-2013)
Kerst en Oud & Nieuw reis:     Las Palmas,Gran Canaria - Las Palmas, Gran Canaria, 14 dagen
Eilandhoppen Canarische Eilanden:   Las Palmas,Gran Canaria - Las Palmas, Gran Canaria, 8 dagen

Voorjaar 2013
Vier dagen zeilen met Hemelvaart:    Rotterdam - Rotterdam, 4 dagen
Pinksterreis:     Rotterdam - Rotterdam, 3 dagen

Zomer 2013
Zeilreis naar Aarhus :    Den Helder - Aarhus, 12 dagen
Zeilreis van Helsinki naar Scheveningen:  Helsinki - Scheveningen, 13 dagen
ND Zeilreis naar Chatham:    Vlissingen - Vlissingen, 5 dagen
Tocht naar Chatham:    Vlissingen - Vlissingen, 5 dagen

Herfst 2013
Jubileumreis; Kustzeilreis:    Rotterdam - Delfzijl, 6 dagen

Winter 2013 (02-11-2013 t/m 04-01-2014)
Uitreis deel 1:     Rotterdam - Brest, 8 dagen
Uitreis deel 2:     Brest - Lissabon, 7 dagen
Uitreis deel 3:      Lissabon - Las Palmas, Gran Canaria 
Atlantische oversteek:    Las Palmas Gran Canaria - Sint Maarten, 21 dagen
Kerst en Oud & Nieuw reis:     Sint Maarten - Paramaribo, 14 dagen

14 15

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 merendeel 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, Suriname en de Caribbean. 
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Individuele dagtochten
De Eendracht vaart dagtochten vanuit verschillende Nederlandse zeehavens, zoals thuishaven Rotterdam, maar ook van-
uit Vlissingen, Scheveningen, IJmuiden, Den Helder en Delfzijl. Individuele dagtochten zijn voor iedereen vanaf 12 jaar!

Een normale dagtocht begint om 10.00 uur. De schipper verwelkomt de daggasten 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 actie-
ve 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 2013 hebben er twaalf dagtochten plaatsgevonden vanuit: Rotterdam, Scheveningen, Vlissingen, Den Helder en 
Delfzijl.
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Bemanning
Zonder de 270 vrijwillige en negen vaste bemanningsleden van de Eendracht is het niet mogelijk om alle projecten,
reizen, dagtochten en andere Eendracht activiteiten uit te voeren. De Stichting hecht er waarde aan dat deze vrijwilligers 
professioneel het schip kunnen varen. Ieder jaar worden er verschillende interne trainingen georganiseerd, maar ook het 
uitspreken van waardering d.m.v. een bemanningsdag en de Ankerwacht voor oudgedienden staat hoog in het vaandel 
van de organisatie.

Bemanning 2013

Trainingsdag kombuis
In 2013 is de tweede trainingsdag voor het kombuis georganiseerd. Ongeveer 20 kombuismedewerkers en oranjewachters 
werden opgedeeld in drie teams: Rood, Wit en Blauw en volgden een intensieve training. Alle groepen gingen via een doorwissel 
systeem de onderdelen: arrangementen/voorraad, het blussen van kombuisbrandjes en kombuisveiligheid langs. In het laatste 
onderdeel werd geoefend met lotusslachtoffers. Deze keer was het ook mogelijk dat oranjewachters deel namen aan deze trai-
ning!

Natte training
Ieder jaar organiseert de trainingscommissie, bestaande uit de bootslieden van de Eendracht, een droge en/of natte training voor 
kwartiermeesters. Dit zijn altijd intensieve trainingsdagen, maar ook erg gezellig. Van 13 tot 15 september hebben de aspirant 
kwartiermeesters tijdens de natte training 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 teamontwikkelingen zijn aan de orde geko-
men. 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 van de bootslieden. Alle aspirant kwartiermeesters krijgen aan het eind van het trainings-
weekend een evaluatie.

Bemanningsdag Scheveningen op het strand
Op zondag 2 juni 2013 is de bemanningsdag in Scheveningen gehouden. De bemanning werd aan boord van de Eendracht 
ontvangen met een kopje koffie en een stuk taart. Nadat iedereen was gearriveerd is de hele groep vertrokken naar het strand 
van Scheveningen. Hier werd het spel ‘Wie is de mol’ gespeeld. Er werden acht teams gemaakt en elk team had een mol. Na alle 
spelletjes (touwtrekken, estafette, blindemannetje, etc.) werd bekend gemaakt wie de mol was. Aan het einde van de middag 
vertrok de hele groep weer richting het schip, waar de bar geopend werd en de frituur zijn werk deed. De Eendrachter van het 
jaar werd bekend gemaakt (dit jaar waren het er twee, Henk Jonker en Leo Tholhuijsen). Na de borrel op het achterschip werd het 
buffet geopend en kon iedereen lekker gaan eten. 

De bemanningsdag is een jaarlijks terugkomend evenement om alle vrijwilligers te bedanken voor hun tomeloze inzet.

 
Ankerwacht
De Ankerwacht is 25 jaar geleden opgericht in 1986. De Ankerwacht is een ere genootschap van zeer betrokken oud-Eendrachters 
die naast hun functie aan boord of op de wal ook nog eens (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 2013 een dagtocht met 46 personen vanuit Scheveningen was.
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Evenementen

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.

Relatie- en Netwerktocht
Hiermee bedankt Stichting Zeilschip Eendracht jaarlijks al zijn relaties en sponsors voor de geweldige samenwerking om samen 
de Eendracht op koers te houden. De relatie- en netwerktocht zijn 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. 

20 21

Evenementen
Elk jaar doet de Eendracht mee aan Nationale en Internationale (zeil) evenementen. Denk hierbij aan Sail Amster-
dam, Sail Den Helder, DelfSail, Vlissingen Maritiem, de Wereldhavendagen in Rotterdam en Vlaggetjesdag in Scheve-
ningen. 

Ook kan de Eendracht worden ingehuurd als locatie voor uw evenement. Zo is de Eendracht in 2012 als hotelschip 
ingezet tijdens de Olympische Spelen in Londen.

Naast evenementen, wordt zeilschip Eendracht ook vertegenwoordigd op verschillende beurzen en opendagen zoals, 
verschillende opendagen van zeevaartscholen (STC en zeevaartschool Vlissingen) en de HISWA.

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.

Vlaggetjesdag 
Elk jaar op de eerste zaterdag van juni is het Vlaggetjesdag in de haven van Scheveningen. Het eerste vaatje nieuwe haring wordt 
op een van de dagen, voorafgaand aan Vlaggetjesdag, te Scheveningen bij opbod verkocht. De Eendracht is elk jaar aanwezig op 
Vlaggetjesdag en doet mee aan de feestelijkheden. 
 
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 Den Helder, Sail Aarhus en Sail Helsinki
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.

Koningsvaart
Ongeveer 200 schepen waren uitgenodigd om mee te varen tijdens de Koningsvaart. Ook zeilschip Eendracht was op 30 april 2013 
aanwezig bij de feestelijkheden op het IJ ter ere van de inhuldiging van het nieuwe Koninklijke paar. Tijdens deze vaart waren er 
leerlingen van het Scheepvaart en Transport College, verschillende sponsors, leden van het bestuur, de directie en andere genodig-
den aan boord van de Eendracht aanwezig. 
 
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. Ook heeft de Eendracht 
in samenwerking met de KVNR een stand op de kade bemand om bezoekers van de Wereldhavendagen te informeren over de 
Introductiestage, de reizen en dagtochten.

Zeilschip Eendracht tijdens de Wereldhavendagen.
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Groot onderhoud 2013

Groot onderhoud 2013
Tijdens het onderhoud in 2013 zijn er geen grote veranderingen verricht, maar wel veel regulier onderhoud. 
Het schip lag bij de werf van Damen in Pernis.

Mede dankzij de inzet en betrokkenheid van iedereen die meegewerkt heeft, zijn alle zaken die gepland waren 
voltooid. Wat tijdens elk onderhoud weer opvalt, is dat iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij de 
Eendracht bijna fluitend zijn werk doet. Dit geldt voor de vrijwilligers, maar zeker ook voor de werknemers van de 
diverse onderaannemers. 

Tijdens dit onderhoud zijn onder andere de hulpmotoren nagekeken, is er aan dek veel gerepareerd en is er veel 
reparatie gedaan aan de zeilen en tuigage. De gangway is nagekeken en er is een nieuwe GPS geplaatst op de brug.
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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 
JaskiFonds 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?
Heeft u 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 bijzon-
dere projecten conform de doelstelling om jong en oud kansen te bieden aan boord van zeilschip Eendracht.

Stichting C.J. Jaski Fonds
Bezoekadres:  Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam
Postadres:       Postbus 63140, 3002 JC Rotterdam
Tel:                  31(0)10 448 61 86
Fax:                  31(0)10 448 61 85
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

Stichting C.J. Jaski Fonds is op 3 juli 2012 ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 
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 
ondersteuning 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.

Sponsors

Platina sponsor:

Goud sponsor:

Brons sponsor:

Basis sponsor:

Partners:

Sponsors bedankt!

Ook sponsor worden? Neem contact op! info@eendracht.nl of 010 - 448 6186
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Soort reis Titel Plaats vertrek Plaats aankomst Aantal dagen Datum vertrek Datum aankomst

Overnachting aan boord Hotelschip Las Palmas Las Palmas 1 1/4/2013 1/5/2013

Reis individuelen Eilandhoppen Canarische Eilanden Las Palmas Las Palma 8 1/5/2013 1/12/2013

Reis groep Reis besloten groep Las Palmas Las Palmas 8 1/12/2013 1/19/2013

Reis individuelen Spaanse zeilreis (besloten) Las Palmas Malaga 13 1/19/2013 1/31/2013

Overnachting aan boord Hotelschip Malaga Malaga Malaga 2 1/31/2013 2/2/2013

Reis jongeren Scheepvaart en Transport College Kazacken reis Malaga Rotterdam 57 2/2/2013 3/31/2013

Reis jongeren Scheepvaart en Transport College 1 Rotterdam Rotterdam 4 3/31/2013 4/4/2013

Schoonmaak Schoonmaak Rotterdam Rotterdam 3 4/5/2013 4/7/2013

Reis jongeren Scheepvaart en Transport College 2 Rotterdam Rotterdam 5 4/7/2013 4/11/2013

Reis jongeren Scheepvaart en Transport College 3 Rotterdam Rotterdam 4 4/11/2013 4/15/2013

Reis jongeren Scheepvaart en Transport College 4 Rotterdam Rotterdam 5 4/15/2013 4/19/2013

Reis jongeren Scheepvaart en Transport College 5 Rotterdam Rotterdam 5 4/19/2013 4/23/2013

Reis jongeren Scheepvaart en Transport College 6 Rotterdam Rotterdam 5 4/23/2013 4/27/2013

Dagtocht individuelen Individuele dagtocht Rotterdam Rotterdam 1 4/28/2013 4/28/2013

Reis jongeren Scheepvaart en Transport College 7 Rotterdam Rotterdam 4 4/28/2013 5/2/2013

Dagtocht jongeren KVNR Introductiestage 1 VOL Rotterdam Rotterdam 1 5/2/2013 5/3/2013

Dagtocht jongeren KVNR introductiestage 2 VOL Rotterdam Rotterdam 1 5/3/2013 5/4/2013

Reis jongeren Scheepvaart en Transport College 8 - HBO Rotterdam Rotterdam 5 5/4/2013 5/8/2013

Reis individuelen Hemelvaartsreis Rotterdam Rotterdam 4 5/9/2013 5/12/2013

Reis jongeren Werkweek Middelbare school 2013 Rotterdam Rotterdam 5 5/13/2013 5/17/2013

Reis individuelen Pinksterreis 2013 Rotterdam Rotterdam 3 5/18/2013 5/20/2013

Reis jongeren Scheepvaart en Transport College 9 Rotterdam Rotterdam 4 5/20/2013 5/24/2013

Dagtocht individuelen Individuele dagtocht 25 mei 2013 Scheveningen Scheveningen 1 5/25/2013 5/25/2013

Dagtocht individuelen Individuele dagtocht 26 mei 2013 Scheveningen Scheveningen 1 5/26/2013 5/26/2013

Dagtocht groep Dagtocht Ankerwacht Scheveningen Scheveningen 1 5/27/2013 5/27/2013

Dagtocht jongeren Stage Waterbouw Europoort Europoort 1 5/28/2013 5/28/2013

Dagtocht jongeren Stage Waterbouw Europoort Europoort 1 5/29/2013 5/29/2013

Dagtocht bedrijven Bedrijfsdagtocht Scheveningen Scheveningen 1 5/30/2013 5/30/2013

Dagtocht bedrijven Bedrijfsdagtocht Scheveningen Scheveningen 1 5/31/2013 5/31/2013

Onderhoud Onderhoud Scheveningen Scheveningen 1 6/1/2013 6/1/2013
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Stilligdag Bemanningsdag Scheveningen Scheveningen 1 6/2/2013 6/2/2013

Onderhoud Onderhoud Scheveningen Scheveningen 1 6/3/2013 6/3/2013

Dagtocht jongeren Stage Waterbouw Europoort Europoort 1 6/4/2013 6/4/2013

Dagtocht groep Bartimeus dagtocht Scheveningen Scheveningen 1 6/5/2013 6/5/2013

Dagtocht bedrijven Sponsordag Scheveningen Scheveningen 1 6/6/2013 6/6/2013

Dagtocht bedrijven Bedrijfsdagtocht Scheveningen Scheveningen 1 6/6/2013 6/7/2013

Dagtocht bedrijven Vlaggetjesdag en Bruiloft Scheveningen Scheveningen 1 6/8/2013 6/8/2013

Dagtocht jongeren KVNR Introductiestage 3 Scheveningen Scheveningen 1 6/8/2013 6/9/2013

Reis jongeren Scheepvaart en Transport College 10 HBO Scheveningen Rotterdam 5 6/9/2013 6/13/2013

Dagtocht bedrijven Relatiedag Rotterdam Rotterdam 1 6/14/2013 6/14/2013

Dagtocht bedrijven Sponsordag Scheveningen Scheveningen 1 6/15/2013 6/15/2013

Dagtocht individuelen Individuele dagtocht 16 juni 2013 Scheveningen Scheveningen 1 6/16/2013 6/16/2013

Dagtocht bedrijven Bedrijf Scheveningen Scheveningen 1 6/17/2013 6/17/2013

Omvaren Omvaren Scheveningen Den Helder 1 6/18/2013 6/18/2013

Stilligdag Maritime Experience Day Den Helder Den Helder 1 6/19/2013 6/19/2013

Stilligdag Maritime Experience Day Den Helder Den Helder 1 6/20/2013 6/20/2013

Beschikbaar Sail Den Helder, Sail In Parade, Beschikbaar voor Charter Den Helder Den Helder 1 6/20/2013 6/20/2013

Stilligdag Maritime Experience Day Den Helder Den Helder 1 6/21/2013 6/21/2013

Dagtocht bedrijven Sail Den Helder, bedrijfstocht Den Helder Den Helder 1 6/21/2013 6/21/2013

Dagtocht individuelen Sail Den Helder Individuele vaartocht Den Helder Den Helder 1 6/22/2013 6/22/2013

Beschikbaar Sail Den Helder, Beschikbaar voor Charter Den Helder Den Helder 1 6/22/2013 6/22/2013

Dagtocht individuelen Sail Den Helder Individuele vaartocht Den Helder Den Helder 1 6/23/2013 6/23/2013

Beschikbaar Sail Den Helder, Beschikbaar voor Charter Den Helder Den Helder 1 6/23/2013 6/23/2013

Reis individuelen Zeilreis naar Aarhus Den Helder Aarhus 12 6/24/2013 7/6/2013

Evenement Sail Aarhus Aarhus Aarhus 4 7/4/2013 7/7/2013

Reis jongeren Race 1-2013 alleen jongeren 15 - 25 jaar Aarhus Helsinki 13 7/6/2013 7/19/2013

Evenement Sail Helsinki Helsinki Helsinki 4 7/17/2013 7/20/2013

Reis individuelen Zeilreis van Helsinki naar Scheveningen VOL Helsinki Scheveningen 13 7/19/2013 7/31/2013

Onderhoud Onderhoud Scheveningen Scheveningen 1 8/1/2013 8/1/2013

Onderhoud Onderhoud Scheveningen Scheveningen 1 8/2/2013 8/2/2013

Reis individuelen Zeilvakantie 1 - alleen jongeren 15 - 25 jaar Scheveningen Scheveningen 8 8/3/2013 8/10/2013
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Reis jongeren Zeilvakantie 2 - alleen jongeren 15 - 25 jaar Scheveningen Scheveningen 7 8/10/2013 8/17/2013

Reis jongeren Zeilvakantie 3 - alleen jongeren 15 - 25 jaar Scheveningen Vlissingen 7 8/17/2013 8/24/2013

Dagtocht individuelen Individuele Dagtocht 25 augustus Vlissingen Vlissingen 1 8/25/2013 8/25/2013

Reis groep Zeilreis naar Chatham (besloten) Vlissingen Vlissingen 5 8/26/2013 8/30/2013

Dagtocht bedrijven Bedrijfsdagtocht Breskens Breskens 1 8/31/2013 8/31/2013

Dagtocht individuelen Individuele Dagtocht 1-9-2013 Vlissingen Vlissingen 1 9/1/2013 9/1/2013

Reis individuelen Tocht naar Chatham Vlissingen Rotterdam 4 9/1/2013 9/5/2013

Dagtocht groep Wereld Haven Dagen (bedrijfstocht) Rotterdam Rotterdam 1 9/6/2013 9/6/2013

Evenement Wereld Haven Dagen middag (individuelen) Rotterdam Rotterdam 3 9/6/2013 9/6/2013

Evenement Wereld Haven Dagen ochtendtocht (bedrijfstocht) Rotterdam Rotterdam 1 9/7/2013 9/7/2013

Evenement Wereld Haven Dagen zaterdagmiddagtocht (individuelen) Rotterdam Rotterdam 1 9/7/2013 9/7/2013

Dagtocht bedrijven WHD - Avondtocht bedrijf Rotterdam Rotterdam 1 9/7/2013 9/7/2013

Evenement Wereld Haven Dagen ochtend Rotterdam Rotterdam 1 9/8/2013 9/8/2013

Evenement Wereld Haven Dagen zondagmiddag tocht individuelen Rotterdam Rotterdam 1 9/8/2013 9/8/2013

Beschikbaar Beschikbaar (Avond: Open avond Zeilen) Rotterdam Rotterdam 1 9/9/2013 9/9/2013

Dagtocht jongeren Stage Waterbouw Europoort Europoort 1 9/10/2013 9/10/2013

Beschikbaar Beschikbaar voor Charter Scheveningen Scheveningen 1 9/11/2013 9/11/2013

Evenement Netwerkdag Scheveningen Scheveningen 1 9/12/2013 9/12/2013

Dagtocht jongeren Extra KVNR stage Scheveningen Scheveningen 1 9/12/2013 9/13/2013

Omvaren Omvaren Scheveningen Vlissingen 1 9/16/2013 9/16/2013

Dagtocht bedrijven Bedrijfsdagtocht Vlissingen Vlissingen 1 9/17/2013 9/17/2013

Dagtocht bedrijven Bedrijfsdagtocht Antwerpen Antwerpen 1 9/18/2013 9/18/2013

Omvaren Omvaren Antwerpen Vlaardingen 1 9/19/2013 9/19/2013

Dagtocht bedrijven Sponsordg Vlaardingen Vlaardingen 1 9/20/2013 9/20/2013

Reis groep Binnenschippersreis 2.0 Vlaardingen Rotterdam 7 9/20/2013 9/27/2013

Dagtocht bedrijven Sponsordag Rotterdam Rotterdam 1 9/28/2013 9/28/2013

Dagtocht bedrijven Sponsordag Rotterdam Rotterdam 1 9/29/2013 9/29/2013

Reis individuelen Jubileumreis; kustzeilreis Rotterdam Delfzijl 6 9/29/2013 10/5/2013

Dagtocht individuelen Individuele dagtocht 6 oktober 2013 VOL Delfzijl Delfzijl 1 10/6/2013 10/6/2013

Beschikbaar Ondernemersbijeenkomst vanaf 17u Delfzijl Delfzijl 1 10/7/2013 10/7/2013

Beschikbaar Beschikbaar voor Charter Delfzijl Delfzijl 0 10/8/2013 10/8/2013
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Beschikbaar Beschikbaar voor Charter Delfzijl Delfzijl 1 10/9/2013 10/9/2013

Beschikbaar Beschikbaar voor Charter Delfzijl Delfzijl 1 10/10/2013 10/10/2013

Beschikbaar Beschikbaar voor Charter Delfzijl Delfzijl 1 10/11/2013 10/11/2013

Dagtocht jongeren KVNR Introductiestage 4 Delfzijl Delfzijl 1 10/11/2013 10/12/2013

Dagtocht jongeren KVNR Introductiestage 5 Delfzijl Delfzijl 1 10/12/2013 10/13/2013

Reis jongeren CVD Jong Ontmoet Oud - 2013 Delfzijl Rotterdam 4 10/14/2013 10/17/2013

Omvaren Omvaren 17-10-2013 Rotterdam Rotterdam 1 10/17/2013 10/17/2013

Onderhoud Onderhoud Rotterdam Rotterdam 15 10/18/2013 11/1/2013

Omvaren Proefvaren Rotterdam Rotterdam 1 11/1/2013 11/1/2013

Reis individuelen Uitreis deel 1 - 2013 Rotterdam Brest 8 11/2/2013 11/9/2013

Reis individuelen Uitreis deel 2 - 2013 Brest Lissabon 7 11/9/2013 11/16/2013

Reis individuelen Uitreis deel 3 - 2013 Lissabon Las Palmas 10 11/16/2013 11/25/2013

Onderhoud Verfonderhoud 2013 Las Palmas Las Palmas 5 11/25/2013 11/30/2013

Overnachting aan boord Hotelschip Las Palmas 29 nov Las Palmas Las Palmas 1 11/29/2013 11/30/2013

Reis individuelen Atlantische oceaan oversteek Las Palmas Sint Maarten 21 11/30/2013 12/20/2013

Overnachting aan boord Hotelschip Sint Maarten 20 dec Sint Maarten Sint Maarten 1 12/20/2013 12/21/2013

Overnachting aan boord Hotelschip Sint Maarten 21 dec Sint Maarten Sint Maarten 1 12/21/2013 12/22/2013

Reis individuelen Zeilen met Kerst en Oud en Nieuw Sint Maarten Paramaribo 14 12/22/2013 1/4/2014
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Eendracht Jaaroverzicht 2013 

Het Eendracht Jaaroverzicht is een uitgave van Stichting Zeilschip Eendracht. 

 

Gerealiseerd door: 

Stichting Zeilschip Eendracht

Nicole van Zwienen

Bereikbaarheid Eendracht

Lloydstraat 300

3024 EA  Rotterdam

Postbus 63140

3002 JC  Rotterdam

Telefoonnummer: 010-448 61 86

E-mail: info@eendracht.nl

Openingstijden kantoor: 

Maandag tot en met vrijdag, 

van 09.00 tot 17.00 uur

website: www.eendracht.nl


