
Beste [naam aanmelder], 
 
Leuk dat Jeffrey mee gaat op zeilvakantie! In deze mail vindt u meer informatie. 
 
WIE:               [voornaam, achternaam] 
WAT:              Z09. Heppie aan het roer 15-18 jaar (zeilvakantie) 
WANNEER:   18-22 juli 2016 
WAAR:           Zeilschip de Eendracht 
                       1e Binnenhaven - Piet Heinkade 
                       4382 NN Vlissingen 
 
AANKOMST 
Maandagochtend tussen 10.00 en 10.45 uur staat de koffie en limonade voor jullie 
klaar. 
U ontmoet dan de Heppie-vrijwilligers en kan een kijkje nemen op het schip. 
De coördinator van deze vakantie is: [naam coördinator]. 
 
TIJDENS DE VAKANTIE 
Op maandag vertrekken we vanuit de haven in Vlissingen. Het plan is om heen en 
weer te varen naar Engeland en daar ook even aan land te gaan. Door 
weersomstandigheden kan het zo zijn dat we toch een andere route varen. Zeilschip 
de Eendracht heeft een blog waar in elk geval één keer tijdens de week een 
verhaaltje op komt te staan over hoe het gaat. Dit blog is hier te vinden: 
http://www.eendracht.nl/actueel/blog. 
 
Nadat het zeilschip de haven uitvaart is het mobiele bereik weg. Geen bericht is goed 
bericht! Is er toch iets aan de hand, dan belt u ons op [noodnummer]. Wij zorgen 
ervoor dat er via een satelietverbinding contact gemaakt wordt met het zeilschip. Wij 
verzoeken u alleen in echte noodgevallen te bellen. 
 
EXTRA INFORMATIE NODIG 
Tijdens de zeilvakantie verlaten we Nederlands grondgebied en zijn we soms hele 
dagen midden op zee. Daarom moet iedereen een geldig identiteitsbewijs bij zich 
hebben. Voor de veiligheid gaat er bovendien een arts mee met de vakantie. Ook 
hebben we van u extra informatie nodig. Het gaat om de volgende twee dingen: 
 
1. Wij hebben een aantal persoonlijke gegevens nodig van Jeffrey. Wilt u daarom 
een vragenlijst invullen? Klik hier voor de vragenlijst: 
[Link naar vragenlijst voor paspoortnummer, volledige namen, e.d.] 
 
2. Daarnaast hebben we een ingevulde gezondheidsverklaring nodig. De 
gezondheidsverklaring sturen we u ook per post, met een retourenvelop. Daarnaast 
sturen we per post wat meer informatie over het zeilschip en het programma tijdens 
de week. Via deze link kunt u de documenten vast zien: 
https://drive.google.com/folderview?id=0BzDpXrqFV-
9aaG9ScTNfeVQ5Q3M&usp=sharing.  
Wilt u dit samen met Jeffrey doorlezen? 
 
Voor bepaalde medicatie is er nog een extra verklaring nodig. We laten het u weten 
als dit voor Jeffrey nodig is. 



 
PAKLIJST & ROUTEBESCHRIJVING 
De paklijst en routebeschrijving staan in de bijlage. 
 
OPHALEN 
Op vrijdagmiddag om 13:00 uur is de vakantie afgelopen. U kunt Jeffrey tussen 
13:00 en 13:30 uur weer ophalen in de haven in Vlissingen. 
 
KOMT U MET HET OPENBAAR VERVOER? 
Zeilschip de Eendracht ligt op loopafstand van het treinstation in Vlissingen. Zie 
hiervoor de routebeschrijving in de bijlage. Reist Jeffrey zelfstandig met de trein? Wij 
kunnen Jeffrey dan begeleiden van en naar het treinstation. 
 
HEEFT U VRAGEN? 
Mail ons op info@heppie.nl of bel naar 0900-1232627. 
 
Wij hopen dat Jeffrey zal genieten van deze bijzondere Heppie-zeilvakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Naam medewerker Heppie-kantoor 
Stichting Heppie 
Telefoon: 0900-1232627 
Email: info@heppie.nl 
 
Bijlage: paklijst en routebeschrijving 


