● Doel Wervingsactie:
Schoolzeilen en Buurtzeilen bij Lake 7 Sailing op de Zevenhuizerplas.

50% rendement met Maatschappelijk Aandeel Community
Sailing
Wie wil er geen 50 % rendement?
Deze 50 % rendement is er niet alleen voor gulle gevers, filantropen en anderen die Community Sailing een
warm hart toedragen. Het geldt voor iedereen die in april inschrijft voor zeilles, verhuur, boot trips of
groepsactiviteiten bij Lake 7 Sailing op de Zevenhuizerplas. In april wordt iedere gift en iedere inschrijving
voor een activiteit door Lake 7 Sailing en de stichting Community Sailing Rotterdam beloond met 50 %
rendement. Wie bijvoorbeeld € 100,- doneert, maakt voor € 150,- Schoolzeilen en Buurtzeilen mogelijk.
Iedereen die in april een activiteit boekt bij Lake 7 Sailing, krijgt een zeil tegoedbon ter waarde van 25 % van
het bestede bedrag. Daarnaast komt nog eens 25 % ten goede aan het Schoolzeilen en Buurtzeilen.
Wie in april een cursustegoed of een huurtegoed boekt voor bijvoorbeeld € 100,- krijgt zelf een extra
huurtegoed van €25,- en maakt voor € 25,- Schoolzeilen en Buurtzeilen mogelijk.
Goedzeilweergarantie en Diplomagarantie
Lake 7 Sailing & Boat Rental biedt met unieke lesmethodes, veilige en gebruiksvriendelijke boten,
enthousiaste, deskundige instructeurs en met een goedzeilweergarantie en een diplomagarantie iets
bijzonders. In korte tijd leer je op een leuke manier goed zeilen. Zo goed dat je al snel een boot kunt huren
op de Zevenhuizerplas. Een Escape kan je al huren na 4 lessen en een Tirion na 10 lessen.
Maatschappelijke projecten mogelijk door mix
Er zijn reguliere activiteiten voor marktconforme tarieven: zeilles, verhuur, boottrips en groepsactiviteiten.
Deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk; ook voor mensen met een beperking en waar mogelijk voor
mensen en organisaties met een smalle beurs. Daarnaast worden maatschappelijke projecten en activiteiten
georganiseerd voor maatschappelijke, sterk gereduceerde tarieven, die deels uit sponsoring en
fondswerving worden gefinancierd, zoals Schoolzeilen, Buurtzeilen en zeilen voor mensen met een
beperking.
Vrijwilligers en vereniging
Belangrijke factor waardoor dit allemaal mogelijk is: er zijn veel vrijwilligers actief. Lake 7 Sailing roept
nieuwe vrijwilligers op om te komen helpen met klussen aan de boten, begeleiden van activiteiten en
lesgeven. Ook ‘landrotten’ kunnen zich opgeven; zij krijgen een zeilopleiding, de mogelijkheid om zelf te
gaan oefenen en vervolgens een instructeursopleiding, zodat ze na het behalen van een diploma voor
zeilinstructeur les kunnen geven.
Bij voldoende belangstelling van klanten, relaties en vrijwilligers kan een Watersport Vereniging Nieuwe Stijl
(naar Frans voorbeeld, geen eigen boten voor de leden) worden opgericht door die klanten, relaties en
vrijwilligers. Lake 7 Sailing zal dit samen met Community Sailing stimuleren en faciliteren.
Gedacht wordt aan een scala aan activiteiten (van social events tot Regatta Racing& Training), maar het is
aan de vereniging om haar eigen activiteitenprogramma te ontwikkelen.
De Watersport Vereniging is bedoeld voor :
Zeilers, meezeilers en niet zeilers, ook voor mensen met een smalle beurs of met een beperking.
Daarnaast voor Buurtzeilers, leden van andere watersportverenigingen in de regio Rotterdam, studenten en
andere groepen uit de samenleving en tot slot talenten die kunnen doorstromen naar watersportverenigingen
in de regio Rotterdam.
UW VOORDEEL is veel groter dan 50% rendement
 Deze actie draagt bij aan behoud en vernieuwing van deze laagdrempelige, maatschappelijke
zeilfaciliteiten
 Voor gulle gevers: u helpt mee het school- en buurtzeilen te bevorderen; uw gift wordt direct 50%
meer waard
 Voor klanten en relaties die in april faciliteiten boeken die tot 1 november 2015 geldig zijn: uw
deelname geeft schoolzeilers en buurtzeilers een rendement van 25%
Met de ‘andere’ 25% kunt u zelf voordelig gebruik maken van onze faciliteiten: voor een sportief
bedrijfsuitje, een klantendag, voor teambuilding, of gewoon lekker zeilen op een zomerse avond.

Doe nu mee met deze actie!
Stuur een email naar info@lake7sailing.nl of een brief naar Lake 7 Sailing, Strandweg 23 2761 DM
Zevenhuizen (Zuidplas) met daarin uw naam, telefoonnummer en of u een Gulle Gever bent of een activiteit
wilt boeken.
Iemand van het Team Lake 7 Sailing neemt contact met u op.
Bellen kan ook: 06 51985313.

