Een zeilevenement voor het goede doel

Op vrijdag 15 mei 2020 is het dan zover: de vierde editie van Sail4Care, een fantastisch zeilevenement
waarbij de deelnemende bedrijven met hun genodigden een sportieve, ontspannen en geheel
verzorgde (wedstrijd)dag zullen beleven. Niet alleen zal er gestreden worden voor de felbegeerde
eerste plek, maar nog belangrijker: er wordt gezeild voor een fantastisch goed doel.
De opbrengst van het evenement wordt gedoneerd aan Stichting Middin, een stichting die zich inzet
om mensen met een beperking zoveel mogelijk te laten deelnemen bij de samenleving. Ook stichting
Sailing Kids, een organisatie die zeilvakanties organiseert voor zieke kinderen zal een deel van de
opbrengst geschonken krijgen.
Sail4Care zorgt voor de zeilschepen met ervaren schipper, maar u kunt u natuurlijk ook met uw eigen
schip aanmelden. Het evenement vindt plaats op de Menheerse Werf, gelegen aan de Spuistraat 3 te
Middelharnis. Natuurlijk hopen wij ook dit jaar weer veel enthousiaste deelnemers te mogen
verwelkomen.
VOORLOPIGE PROGRAMMA
10.00 uur
Verzamelen bij Menheerse Werf
11.00 uur
Kennismaking met zeilschip en schipper
12.30 uur
Lunch vanaf schip
13.30 uur
Start chase regatta
16.30 uur
Aankomst haven
17.00 uur
Barbecue, borrel en muziek
Stichting Middin
Middin heeft ten doel zorg, begeleiding en behandeling te bieden en het welzijn te bevorderen van
mensen met een (meervoudige) beperking, waaronder mensen met een beperking ten gevolge van
ouderdom. Middin helpt cliënten hun zelfredzaamheid in stand te houden dan wel te bevorderen,
alsmede hun eigen ontwikkeling te bevorderen, om op eigen niveau deel te kunnen nemen aan de
samenleving.
Middin gelooft in de eigen kracht van mensen. Elk mens kan binnen zijn mogelijkheden het leven
leiden dat hij wenst. Kan zelf keuzes maken en regie houden op zijn leven. Ongeacht beperking en
achtergrond. Iedereen maakt deel uit van de samenleving, kan meedoen op zijn manier. Als dat
tijdelijk of blijvend op eigen kracht niet lukt, is Middin er. Want as het echt niet gaat, is onze hulp
nodig. In onze werkwijze kijken we naar mogelijkheden: wat kan wel? Onze hulp is dichtbij. We zijn er,
midden in de wijk, in de directe omgeving van de cliënt. We verstevigen en activeren netwerken. Want
mensen hebben andere mensen nodig om tot hun recht te komen. Draag bij aan een mooie sportieve
goede doelendag en meld je nu aan voor Sail4Care!

Kosten
Deelname is inclusief koffieontvangst, lunch, borrel en diner. Stelt u uw zeilschip ter beschikking aan
het evenement en neemt u geen eigen gasten mee? Dan is deelname voor u als schipper kosteloos. Met
een kadekaart kunt u meegenieten van deze leuke dag zonder dat u een eigen zeilboot hoeft af te
nemen. Er staat een leuk programma voor u klaar en u kunt meegenieten van alles wat het evenement
te bieden heeft.
Er zijn diverse mogelijkheden om deel te nemen aan Sail4Care:
• Reserveren van een zeilschip voor u en maximaal 6 relaties €1.500,00
• Het ter beschikkingstellen van een zeilschip inclusief schipper
• Sponsoring en donaties
• Vlaggenschipkaart: €150,00
INSCHRIJVEN?
Sail4Care is een ideaal teamuitje of een leuk evenement om relaties mee naar toe te nemen. Verder is
het een unieke gelegenheid om de sociale bewogenheid van uw organisatie te tonen op een
ontspannen en uitdagende manier. We zien u dan ook graag vrijdag 15 mei 2020 .
Het inschrijfformulier kunt u vinden op www.sail4care.nl of opvragen via info@sail4care.nl.
Na de reservering van een zeilschip wordt in een later stadium contact opgenomen door de
organisatie voor de namen van de rest van de bemanning. Na aanmelding van een zeilschip,
sponsoring of een andere optie neemt de organisatie contact op voor verder invulling hiervan.
Kent u of bent u een booteigenaar?....
….en heeft u interesse om mee te varen voor het goede doel? Meldt u dan aan voor deze leuke dag per
e-mail info@sail4care.nl. Booteigenaren die hun boot beschikbaar stellen aan het evenement kunnen
als persoon kosteloos deelnemen (alleen de opvarende doneren een vergoeding). Wanneer u wensen
heeft met betrekking tot uw gasten vernemen wij dat graag van u zodat wij hier rekening mee
kunnen houden.
Wij ontvangen u graag op 15 mei tijdens deze sportieve goede doelendag.
Hartelijke groet,
Sail4Care
www.sail4care.nl

