
Zeekadetkorps Lelystad Informatie voor onze donateurs

Vergroten van kansen 

Dat is in essentie wat de jeugdorganisatie Zeekadetkorps 
Lelystad doet: vergroten van kansen. Primair bieden wij 
jongens en meisjes van 9-23 jaar een hele leuke 
vrijetijdsbesteding. Ze varen (als bemanning) met ons schip, 
ze leren roeien, zeilen, leiding geven en krijgen, samenwerken 
en zelfstandig werken.

Maar we doen meer
Tot zover zijn wij gewoon een leuke jeugdvereniging. Ware het 
niet dat onze zeekadetten diverse trainingen en opleidingen 
volgen. Daarmee worden zij voorbereid op een opleiding of 
baan in de maritieme sector. Ze hebben na verloop van tijd de 
keuze uit Techniek (machinist), Logistiek (kok) of 
Operationele dienst (matroos).  Tot die tijd waarin ze een 
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Vaartocht Donateurs 

Jaarlijks maken wij een 
vaartocht met onze donateurs. 
Ook dit jaar staat die in de 
planning. Alleen de datum 
ontbreekt nog. Zodra de 
Corona maatregelen 
vaartochten weer toestaan, 
maken wij deze datum bekend. 

Effecten Corona 

Net als bij zovele anderen is 
Corona ook van grote invloed 
op ons Zeekadetkorps. We 
kunnen minder bij elkaar 
komen en we kunnen geen 
vaartochten maken. Vooral dat 
laatste raakt ons hard. Het is 
behalve voor de Zeekadetten 
ook voor de penningmeester 
zeer nadelig. Er zijn al een jaar 
geen inkomsten door het 
ontbreken van vaartochten. 
Daarom zijn wij een actie 
begonnen om (nog meer) 
donateurs te werven. 
Zeekadetten worden daar 
actief bij ingezet. 

INFORMATIE VOOR DONATEURS 
 Spel en Plezier | Kansen vergroten | Vrienden voor het leven
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keuze kunnen maken, volgt iedere zeekadet alle opleidingen 
zodat hij of zij kennis maakt met de verschillende aspecten 
van de mogelijkheden. En het leven aan boord. De ervaring 
leert dat zeekadetten populaire jonge medewerkers zijn in de 
maritieme sector, maar ook daar buiten. Circa 45% van alle 
zeekadetten in Nederland stroomt door naar deze sector.

Wat doen we met je bijdrage? 

Geld van donateurs wordt specifiek bestemd voor een tweetal 
zaken: Veiligheidsmiddelen en Excursies. 

Veiligheid is belangrijk aan boord van zo’n groot schip. Zowel 
persoonlijke veiligheid als reddingsvesten en helmen maar ook 
veiligheidstrainingen. 

Excursies brengen de Zeekadetten op plekken waar ze anders 
niet komen: een droogdok, een rederij met zeeschepen, een 
verkeerscentrale in een grote haven, aan boord van nieuw 
gebouwde schepen, de Koninklijke Marine, kortom een scala 
aan plekken en omgevingen. Het stelt ze in staat zichzelf een 
beeld en oordeel te vormen over het werken in een maritieme 
omgeving. Het kan ze helpen bij het maken van een 
beroepskeuze op het moment dat zij daar aan toe zijn. Door 
de samenwerking met opleidingsinstituten als STC 
(Rotterdam) en het Alfa College (IJmuiden) ontdekken ze ook 
wat voor hen de opleidingsmogelijkheden zijn.
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Scan met je telefoon bovenstaande 
QR Code. Je komt dan op onze 
betaalpagina. Het bedrag is nog niet 
ingevuld maar donateurs dragen 
minimaal 25 euro per jaar bij.

Alle donateurs die minimaal 
jaarlijks 25 euro doneren, 
worden uitgenodigd voor de 
jaarlijkse vaartocht naar de 
Markerwadden. Dat is niet 
alleen leuk, het stelt ons ook in 
de gelegenheid onze donateurs 
te laten zien hoe het leven aan 
boord er uit ziet. En wat onze 
zeekadetten al allemaal kunnen. 
Want ga er maar aanstaan: ze 
starten en bedienen de 
motoren, sturen het schip, 
houden Man Overboord 
Oefeningen en zijn gastheer en 
gastvrouw voor onze donateurs. 
Zij verzorgen de drankjes en 
hapjes, bereiden en serveren de 
lunch en kunnen de 
meevarenden alles over het 
schip uitleggen. Trots zullen zij 
de rondleiding verzorgen die je 
tot diep in het schip brengt. 
Donateur worden is zo gek nog 
niet!
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