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HELP MEE HET SCHOOL - EN BUURTZEILEN TE STIMULEREN 

STEUN DE (NON PROFIT) STICHTING COMMUNITY SAILING ROTTERDAM EN MAAK 
VOORDELIG GEBRUIK VAN DE FACILITEITEN VAN LAKE7 SAILING – ZEVENHUIZERPLAS. 
 

HET BELANG 
Zeilen als middel: om maatschappelijke  doelen te realiseren. 
Zeilen als doel:  tienduizenden leerden sinds 1975 zeilen bij  

                                     Henk van Gent op de Kralingse Plas in Rotterdam. 
        Een enorme impuls voor de zeilsport. 

De ambitie van de stichting Community Sailing Rotterdam is, om dit met hulp van Henk van Gent en 
zijn team van vrijwilligers te continueren bij Lake7 Sailing op de Zevenhuizerplas, vanwege: 

 De laagdrempelige opzet, het openbare karakter waar je kunt leren zeilen en boten kunt huren  
 De sociaal-maatschappelijke rol (sociale werkplaats, sociale reactivering, terugkeer naar de 

arbeidsmarkt), maar ook bevordering van de sociale cohesie en integratie in de stad met: 
o School- en Buurtzeilen 
o Kleurrijk zeilen 
o Zeilen voor mensen met een beperking 
o Budget Sailing met Inkomensafhankelijke tarieven voor mensen met een smalle beurs 

 Zeilen is hét middel voor begrip, respect, saamhorigheid, diversiteit, sociale cohesie, integratie. 
 Doorstroming van meer ‘kleur’ naar de  'witte' watersportverenigingen in de regio stimuleren.   

WINST  voor iedereen in de gemeente Zuidplas, Rotterdam en Stadsregio, als u meedoet 

 Bewoners van diverse pluimage komen nader tot elkaar door samen te zeilen. 
 Bewoners, bedrijven, expats, recreanten en toeristen krijgen bij Lake7 en Lake7 Sailing wat ze 

mogen verwachten: een faciliteit waar ze terecht kunnen om te zeilen of te leren zeilen + nog 
veel meer zoals o.a. bowlen, boogschieten, beach club, barbecue, tennis en kanoverhuur. 

 schoolkinderen krijgen de kans om natuurkrachten te doorstaan met enorm veel positieve 
effecten voor zelfvertrouwen, samenwerking en rekening houden met anderen. 

 ook u kan als deelnemer trots zijn op het bereikte resultaat: zeilen bij een bijzondere en 
veelzijdige  accommodatie op een mooie locatie,  met goede service, knowhow en faciliteiten, 
alles met een maatschappelijke insteek; een voorbeeld voor de Nederlandse zeilwereld! 

UW VOORDEEL 

 u kunt als partner van Community Sailing Rotterdam voordelig  gebruik maken van de  
faciliteiten van Lake7 en Lake7 Sailing: voor een sportief bedrijfsuitje, een klantendag, voor 
teambuilding, of gewoon lekker zeilen op een mooie avond. 

 u draagt bij aan het stimuleren van deze laagdrempelige, maatschappelijke zeilfaciliteiten. 
 u helpt mee het school- en buurtzeilen en de zeilsport in Nederland te stimuleren. 

 
Nationaal Project Promotie Zeilsport (NPPZ): een initiatief van Henk van Gent en Community Sailing 

Doel: opleving, groei en blijvende bloei van de zeilsport naar Rotterdams voorbeeld. 
Speerpunt: Instroom Clinics  >>   Zeilen ‘Dicht bij Huis’ in en bij steden. 

Ons initiatief om daarmee aan de slag te gaan, krijgt veel bijval. Bouwe Bekking schipper van 

Team Brunel in de Volvo Ocean Race, vindt het NPPZ een ‘Super initiatief’. 
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, net als met zijn interessante, steekhoudende aanbeveling; zie 
onze website, www.communitysailing.nl . 

Wilt u als ‘Partner van het eerste uur’ mee doen? U kunt al helpen door een (groeps)activiteit te 
boeken. Uw partnerkorting van 20% kunt u, als uw budget dat toelaat, ten goede laten komen aan het 
Schoolzeilen. Of wilt u een schoolklas adopteren? Laat het ons weten en we nemen contact met u op! 
   
Met vriendelijke groet, 
  
Alfred M. Dijs van de stichting Community Sailing Rotterdam 

http://www.communitysailing.nl/

