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Een zee aan kansen voor jong en oud

C.J. Jaski Fonds



Dit is Stichting C.J. Jaski Fonds - Eendracht als Basis 
Het C.J. Jaski Fonds organiseert goede doelen en maatschappelijke projecten aan 
boord van de grootste driemastschoener van Nederland; zeilschip Eendracht. Met in 
2019, maar liefst 12 samenwerkingen met 710 deelnemers.

Het JaskiFonds is opgericht om doelgroepen zoals; jongeren, kansarmen, zieken en 
ouderen, die wel wat wind in de zeilen kunnen gebruiken, samen te brengen en aan 
elkaar te verbinden. Te laten ervaren hoe het is om letterlijk en figuurlijk vooruit te 
komen.

Nog meer...
Het JaskiFonds ondersteunt ook initiatieven om jongeren individueel de ruimte te 
bieden. Zij kunnen tegen gereduceerd tarief ontdekken wat zeezeilen voor kansen 
biedt om zichzelf te ontwikkelen. Alle inspanningen tijdens onze bijzondere 
projecten dragen ook bij aan het maritiem kennis behoud en daarmee aan kansen 
op de arbeidsmarkt.

Het JaskiFonds heeft de ANBI-status. Dit betekent 
dat het fonds door de Nederlandse belastingdienst is 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Het is dus mogelijk om te schenken 
met voordeel. Steunen kan periodiek, eenmalig of in 
natura.
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Quote Sailing Kids: 
“Voor het eerst sinds lange tijd voelde ik weer een beetje geluk en plezier

en ik kon mezelf zijn. Allemaal bedankt voor de geweldige reis.
Dit zal ik nooit vergeten!“

Stichting Zeilschip Eendracht
Stichting Zeilschip Eendracht exploiteerd als non-profitorganisatie 
Zeilschip Eendracht. Zeilschip Eendracht is gebouwd en ingericht om te varen met 
onervaren (jonge) mensen. De Eendracht wordt ook ingezet voor individuele 
zeiltochten, dagtochten, zakenreizen en evenementen. Alle commerciële 
opbrengsten gaan naar het onderhoud van het zeilschip het en de 
maatschappelijke projecten.

Gedreven door vrijwilligers
Onze ruim 300 vrijwilligers houden met een enorme gedrevenheid en veel 
enthousiasme zeilschip Eendracht in de vaart. Zij volgen net als de vaste 
bemanning, alle benodigde trainingen. Van vaktechnisch (brandveiligheid & 
navigatie) tot en met sociaal (samenwerken & gastvrijheid) en varen minimaal 10 
dagen per jaar. Ook wordt de bemanning speciaal opgeleid om met bijzondere 
doelgroepen te varen. Met al deze menskracht kan Stichting Zeilschip Eendracht 
zich inzetten voor (kwetsbare) jongeren, zieken en ouderen.

Vrijwillige bemanningsleden 339
Vaste bemanning13 
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Kansen voor iedereen
Zeilen op de Eendracht doe je samen. Welke projecten hebben wij in 2019 gedaan 
en wat waren de resultaten? 

Samen leren met Enver
34 Deelnemers

Stichting Enver stapte aan boord 
met jongeren tussen de 15-23 
jaar, inclusief ouders/ begeleiders 
voor een 5-daags zeilavontuur. 
Deze maatschappelijke organisatie 
steunt jongeren die bijvoorbeeld 
weinig zelfvertrouwen hebben, 
maar biedt ook hulp aan 
opvoeders.

Uitdaging voor jongeren - Tall Ships’ 
Races
2 reizen - 42 Deelnemers

De Tall Ships Races zijn dé grootste 
internationale races voor zeilschepen vanuit 
de hele wereld! Deze zeilwedstrijden vinden 
jaarlijks plaats vanuit verschillende internati-
onale havens en trekt miljoenen kijkers. Meer 
dan honderd zeilschepen, waaronder de Tall 
Ships, concurreren tegen elkaar tijdens een 
spectaculaire race. De Tall Ships ‘Races is 
speciaal voor jongeren van 15 tot 25 jaar.
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Quote Nationaal Ouderenfonds:
“Het was fantastisch! We hadden geweldig weer en werden helemaal in 

de watten gelegd.”

Zeilreis voor cliënten van het Centrum voor 
Dienstverlening (CVD)
29 Jonge (ex) - daklozen

Het Centrum Voor Dienstverlening vaart al 
sinds 2011 met zeilschip Eendracht en is een 
grote maatschappelijke dienstverlener in het 
hart van de Rotterdamse samenleving. Het 
CVD gelooft erin dat iedereen talenten heeft 
en weet de eigen kracht van Rotterdammers 
aan te spreken. Als incentive voor ex-dak en 
thuislozen die op de goede weg zijn om weer 
mee te draaien in de maatschappij, wordt er 
jarlijks een reis georganiseerd op de 
Eendracht.

Jongeren met een missie - Zeilreis met Defensie
34 Jongeren met begeleiders

Niet de militaire vader of moeder laat tijdens deze week zeilen het gezin voor een 
tijdje achter. Dit keer waren het kinderen uit militaire gezinnen die vertrokken. De 
‘thuisfront-jongeren’ moeten vaak voor lange periodes een ouder missen, óók op 
belangrijke, vrolijke en verdrietige momenten. Om deze groep in het zonnetje te zetten 
sloegen de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging van Defensie en de Stichting 
Zeilschip Eendracht de handen ineen. Dat resulteerde in een zeilreis op Nederlands 
grootste 3-mastschoener.

Trossen los en laat je zorgen 
varen met Sailing Kids 
33 Kinderen en begeleiders

In samenwerking met stichting 
Sailing Kids bieden we ernstig 
en/of chronisch zieke kinderen 
en jong volwassenen samen met 
hun familieleden of vrienden de 
mogelijkheid een geheel verzorgd 
weekend te vieren aan boord van 
de Eendracht. De veelal 
intensieve zorg voor een (ernstig) 
ziek kind heeft grote invloed op 
het dagelijks leven van de 
overige gezinsleden en vrienden. 
Aan boord kunnen zij even alle 
zorgen aan de kant zetten en met 
elkaar genieten van de zilte lucht.
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Een gezonde maaltijd met BlijeGift
10 Deelnemers - Dagtocht

Stichting BlijeGift ondersteunt maandelijks gezinnen/alleenstaanden die NIET in 
aanmerking komen voor een wekelijks pakket via de Voedselbank. Deze mensen 
hebben iets meer te besteden dan de norm van de voedselbank. Hierdoor komen zij 
niet in aanmerking voor bijvoorbeeld de kledingbank, dierenbank, zodat de 
structurele armoede groter is. Tijdens een geheel verzorgde dag zeilen op de 
Eendracht kunnen zij voor even al hun zorgen vergeten en genieten met elkaar.

Met en voor elkaar - Nationaal 
Ouderenfonds
74 Deelnemers - dagtocht

Het nationaal Ouderenfonds helpt 
ouderen initiatief te nemen met nieuwe 
sociale activiteiten. Een van deze 
activiteiten is een dagdeel varen met 
de Eendracht. Aan boord worden deze 
mensen (letterlijk) in het zonnetje gezet 
door onze ruim 300 vrijwilligers. Zo 
winnen we het samen van de 
eenzaamheid.

‘Samen op koers’ met jonge (ex) 
kankerpatienten - Vaarkracht
89 Deelnemers - Dagtocht

Jongeren die leven met kanker varen 
een mee aan boord van zeilschip 
Eendracht. Een dagtocht met 
lotgenoten. Hier leren zij lotgenoten 
kennen en kunnen zij even helemaal 
zichzelf zijn. Zij nemen het roer letter-
lijk en figuurlijk (terug) in handen en 
vergeten even al hun zorgen. 
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Quote Nationaal Ouderenfonds : 
“Pas op dat je niet te ver over de reling hangt.

Dadelijk verlies je je kunstgebit nog!”

2 reizen met Stichting Het Vergeten Kind
51 Jongeren en begeleiders

In Nederland wonen heel veel kwetsbare 
kinderen die het moeilijk hebben (100.000 
waarvan 55.000 niet meer thuis kunnen 
wonen). Het Vergeten Kind organiseert 
activiteiten en evenementen die een directe 
positieve invloed hebben op het leven van 
deze kinderen. Op vakantie met zeilschip 
Eendracht is een droom die werkelijkheid 
wordt van deze kinderen!

Stichting Steunfonds Jeugd - Wereldhavendagen ochtendprogramma
100 Kinderen

Stichting Steunfonds Jeugd organiseert projecten voor de sociale en persoonlijke 
ontwikkeling van (kwetsbare) jongeren in Rotterdam en omstreken. Tijdens dit 
Nautische evenement konden kinderen aan boord van de Eendracht kennismaken 
met het leven aanboord van een zeegaand zeilschip. Zij konden workshops volgen en 
in samenwerking met het Scheepvaart en Transport College in een simulator. Tijdens 
deze dag werd de Eendracht bemanning ondersteund door cliënten van het Centrum 
voor Dienstverlening.

Op pad met de Vereniging van 
Nederlandse Voedselbanken
200 Deelnemers - 4 Dagtochten

Bijna 1 miljoen mensen in 
Nederland leven onder de 
armoedegrens. De vrijwilligers 
bij de voedselbanken delen elke 
week eten uit aan mensen die dat 
het hardste nodig hebben. 
Bedrijven, instellingen, 
overheden en particulieren helpen 
met geld, voedsel en diensten. 
Ook de Eendracht draagt haar 
steentje bij door deze mensen 
een goedverzorgde dagtocht aan 
te bieden.
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Weekendje zeilen met Given Back Foundation - Jeugdvakantieloket
13 Jongeren

Giving Back stimuleert al 20 jaar talentvolle kwetsbare jongeren om hun ambities 
waar te maken. De doelgroep bestaat uit kwetsbare jongeren uit achterstandswijken. 
Enkelen zijn statushouders met een migratieachtergrond. Jongeren uit deze wijken 
komen in het algemeen minder in contact met mensen met een andere 
sociaaleconomische achtergrond en hebben weinig tot geen vrienden buiten hun 
eigen omgeving. Aan boord gaan deze jongeren intensief samenwerken met de 
overige opvarenden, afkomstig uit alle lagen van de Nederlandse samenleving. 
Gezamenlijk varen zij het zeilschip. De ervaring leert dat hierdoor bijzondere en 
verdiepende gesprekken ontstaan, vaak leidend tot jarenlange vriendschappen.
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Quote Stichting Vaarkracht:
“Vriendschappen zijn ontstaan en we hebben ontzettend genoten van de reis. Het motto 

van Vaarkracht: ‘Een moment geen kankerpatiënt’, is waargemaakt.”

Quote Jan Oostergetel, gepensioneerd 
extra crew. “Ik ben er ook weer 
bij! Bij de Eendracht had ik 
de pensioenleeftijd bereikt, 
maar ik blijf mij graag 
inzetten voor bijzondere 
vaartochten. Vandaar dat ik nu 
meega als begeleider met 
Stichting Vaarkracht”Quote Gerard Lutz, Koch. “Dit is 

juist het mooiste wat er is. 
In vind dit heel dankbaar 
werk. Dit te mogen doen, dat 
raakt mij echt.”
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Jaarrekening
2019

Balans per 31.12.2019

Activa
Vlottende activa

Liquide middelen    224.889

Passiva
Eigen vermogen      169.200
Eigen vermogen geoormerkt    55.689
     224.889  224.889

Staat van baten en lasten over 2019

Opbrengsten
Donaties     7.100
Steunovereenkomsten   150.000
Overige opbrengsten   37.376
Rente opbrengst    15
Totaal opbrengsten   194.491

Lasten
Diverse bankkosten   239
Projecten    132.299
Projecten geoormerkt vermogen  110.846
Exploitatiesaldo    48.893

Toelichting bij de jaarrekening
Zie voor toelichting op de jaarrekening het sociaal jaarverslag voor 2019.

C.J. Jaski Fonds



Fondsen

Stichting Kinderfonds van Dusseldorp 
Stichting Bladt Charity 

Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam 
Stichting Neyenburgh 

J.E. Jurriaanse Stichting 
Stichting Pieter Arie van de Kooij Fonds 

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 
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Quote CVD:
 

“Het is geweldig om op het water te zijn. Je kan echt even alles lostlaten.”



Jaaroverzicht 2019

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 
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 doelstel-
ling 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. Op www.jaskifonds.nl, kunt u uitgebreide informatie 
vinden over Stichting C.J. JaskiFonds en de mogelijkheden tot donatie.

Stichting C.J. Jaski Fonds
Bezoekadres: Wilhelminakade 701, 3072 AP Rotterdam, Nederland
Postadres:       Postbus 51290, 3007 GG Rotterdam, Nederland
Telefoonnummer: 31(0)10 290 50 00
E-mail:             info@jaskifonds.nl

Voor steun aan het C.J. Jaski Fonds:
Stichting C.J. JaskiFonds via Rabobank Rotterdam 
IBAN: NL14 RABO 0159244412
BIC: RABONL2U

RSIN: 8517.89.134
KVK nummer:  55618642

Bezoek www.jaskifonds.nl voor meer informatie over Stichting C.J. JaskiFonds en 
demogelijkheden tot steun.


