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Beste sponsors,  
 

 

Graag geven wij even een update van hoe de zaken er momenteel voor staan.  

Op dit moment hebben wij 97 sponsoren, totaal een bedrag van ± € 155.000,--.   
 
Zoals bekend, waren de Binnenvaartdagen van Zwijndrecht, waarvan wij de hoofdsponsor 
waren, zeer succesvol.  In totaal hebben circa 25.000 mensen deze dagen bezocht, waarvan 
er b.v. op de eerste dag circa 8 basisscholen een bezoek hebben gebracht aan het nieuwe 
opleidingschip “AB INITIO”, die voor de wal lag.  

In totaal hebben wij daar 12 nieuwe sponsors mogen verwelkomen en hebben contact mogen 
leggen met diverse interessante bedrijven.  

Op 20 september zijn wij met enkele bestuursleden naar het Nova College in IJmuiden 
geweest, waar wij zeer nuttige bespreken hebben gehad m.b.t. de opleiding en het werven 
van personeel voor de binnenvaart. Door hun werd toegezegd, dat zij circa 20 stagiaires 
konden leveren, welke vervolgens door onze stichting ergens geplaatst zullen gaan worden.  

Door ons bestuurslid van het eerste uur, John van de Wijgaart, in samenspraak met Het Loket 
te Zwijndrecht, zijn op 14 oktober ± 160 leerlingen van groep 8 (basisschool) aan boord van 
het mts VIRGINIA geweest, welke daarvoor aan de Euryzakade te Zwijndrecht lag, om kennis 
te maken met de binnenvaart.   

Op 8 november starten de tv opnames van “De helden van nu”, waarin een item zal worden 
opgenomen met als titel “Werken in de maritieme sector”. Hierbij zullen enkele schepen 
worden bezocht uit diverse vervoersstromen.  

Ook zijn wij in gesprek met een andere televisieproducent, om een documentaire serie te gaan 
maken over de binnenvaart. Hierover zullen wij u in de volgende nieuwsbrief nader 
informeren.  

  



 

 

 

 

 

Daar de eerste prioriteit voor ons was, zoveel mogelijk sponsors warm te krijgen voor de 
stichting, en wij een deadline hadden met de Binnenvaartdagen van Zwijndrecht, zijn wij nu 
vol gas bezig om de andere doelstellingen van de stichting, namelijk het bekend maken van 
de binnenvaart bij de jeugd en het werven van personeel.  

Helaas hebben wij besloten, de aangekondigde gala-avond in de maand december één jaar 
door te schuiven, gezien de tijdsplanning en de drukte in de evenementenbranche.  

Wij hopen u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u ons mooie 
initiatief zult (blijven) ondersteunen, want zonder geld gebeurt er in deze wereld helaas niet 
veel meer.   

 

 

Het bestuur van de VVDB 

 


