ALLE HENS AAN DEK!
Een Start-up actie met hoge kortingen in 2016.

Steun s.v.p. ons initiatief om te komen tot een

Nationaal Project Promotie Zeilsport
en het Rotterdamse ExpertisecentrumLake7 Sailing aan de Zevenhuizerplas.
Een ‘Super initiatief’ vindt Bouwe Bekking onze Nationale zeilheld.
De Stichting Community Sailing Rotterdam staat voor een enorme uitdaging om haar basis bij Lake7 aan
de Zevenhuizerplas verder uit te bouwen. Vandaar de actie ALLE HENS AAN DEK!. De stichting ziet zich,
o.a. door het overzetten van leaseovereenkomsten in koop van een deel van de vloot en steigers,
geconfronteerd met hoge kosten. Een aanzienlijk deel daarvan is binnen, maar we zijn er nog niet. Als het
resterende deel er is, kan Community Sailing alle zeilen bijzetten om haar doelstellingen te realiseren:
1. Zeilen als middel: om maatschappelijke doelen te realiseren.
2. Zeilen als doel: promotie van de zeilsport, regionaal, maar ook landelijk, naar Rotterdams
voorbeeld.
Deze doelstellingen passen niet alleen in de context van Rotterdam en in de regio Rotterdam.
Het is een goede zaak dat Nederland haar verbintenis met de zee, de havens, het nautische en het
maritieme door middel van de zeilsport vorm kan geven. Dat dit gedaan wordt op een manier die
Nederlanders van diverse pluimage met elkaar in contact brengt, is ook van belang voor het
multiculturele Nederland. Rotterdam is de bakermat van deze aanpak en het landelijk uitrollen van het
Nationaal Project Promotie Zeilsport dat daaruit is voortgekomen. Zie www.communitysailing.nl .
De mix, zeilsport – zee – havens – maritiem – multicultureel en nationale trots, is de basis van de actie

‘ALLE HENS AAN DEK!’ : Een Start-up actie met hoge kortingen in 2016.
Doel is timesharing van bijzondere zeilfaciliteiten met gebruikers uit de community.
Zie www.lake7sailing.nl voor informatie over de geboden faciliteiten.
Als u nu nog niet weet wanneer u welke activiteit wilt boeken, kunt u in overleg met ons met hoge
korting zeiltijd en zeilfaciliteiten inkopen; een zeiltegoed. Tegoeden zijn te besteden aan zeilles, verhuur,
boottrips en groepsactiviteiten. Het zeilen is te combineren met andere activiteiten van Lake7: bowling,
boogschieten, tennis, kegelen en kano verhuur. Genoeg te doen voor een leuke personeelsdag. Zie
www.lake7.nl .
Zeiltegoeden tussen €10,- en €1000,- zijn te besteden tot 1 november 2016.
Zeiltegoeden boven €1000,- zijn te besteden tot 1 november 2017.
Niet bestede tegoeden komen ten goede van het Schoolzeilen en Buurtzeilen.
Sponsoren van het Nationaal Project Promotie Zeilsport, het Rotterdamse Expertisecentrum Lake7 Sailing
aan de Zevenhuizerplas en het Schoolzeilen en Buurtzeilen is ook mogelijk. Neem s.v.p. contact op met
Henk van Gent (0651985313 henk@henkvangent.nl ) over mogelijkheden en over tegenprestaties in de
vorm van zeilfaciliteiten die passen bij u of bij de organisatie die u vertegenwoordigt.
Met vriendelijke groet,
Alfred M. Dijs van de stichting Community Sailing Rotterdam
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