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'Oplossing en Verzoening'  versie 061014 

 
Verzoening? 
Of ik gek geworden ben?  
Nee, hoor; lees maar verder. 
 
Natuurlijk was het zuur vorig jaar. 
Op 1 februari 2013 bood een enthousiast gemeenteraadslid, Leo Bruijn, Alfred Dijs van de Stichting 
Community Sailing Rotterdam aan om een gesprek met wethouder Karakus te regelen. 
Op 11 februari 2013 zet Alfred Dijs voor de gemeente op papier dat de stichting bereid is de 
activiteiten van het Zeilcentrum over te nemen en voort te zetten. 
Karakus verwijst alles naar de prullenbak, het gesprek is er nooit geweest, ook al blijft Leo het tegen 
beter weten in proberen. 
Karakus laat op 23 februari 2013 in het AD zetten dat het Zeilcentrum nog 4 dagen heeft om te 
vertrekken. 
Anders zou hij met ‘de sterke arm’ langskomen. 
Veel geschreeuw en weinig wol, maar wel heel veel negatieve publiciteit. 
En toch heb je het over verzoening met de gemeente? 
Ja. 
 
Onlangs zagen we elkaar weer in de rechtbank; er lopen een aantal procedures. 
Ik zie die met vertrouwen tegemoet. 
Al 15 keer eerder is gebleken dat mijn rechtvaardigheidsgevoel en mijn onderbuikgevoel klopten. 
Ook rationeel zie ik het zonnig in. 
Dat ook nu de enorme bijdrage van mr M.J. van Dam een belangrijke succesfactor zal zijn, is duidelijk. 
Als mr M. J. van Dam er de laatste 15 jaar niet bovenop had gezeten, waren al die bezwaren, 
beroepen en rechtszaken niet gewonnen. 
15 maal, voor o.a. Rechtbank en Raad van State was er een positieve uitkomst voor het Zeilcentrum. 
 
Als je de stukken van mr M. J. van Dam leest, is zijn eindconclusie zeer begrijpelijk: 

- de enorme schade die door de gemeente Rotterdam is veroorzaakt sinds 1987, dient vergoed 
te worden 

- laat Henk van Gent nu eindelijk eens ongestoord zijn gang gaan met de wederopbouw van 
het Zeilcentrum, herstel in oude glorie en tot slot de overdracht aan zijn opvolger de stichting 
Community Sailing Rotterdam.  

 
Verbazingwekkend was het vonnis van de Rechtbank Rotterdam op 21 mei 2014. 

- Ontruimen per 1 oktober 2014 
- Geen cent schadevergoeding 

 
Dat was even slikken. 
 
Inmiddels zijn we in Hoger Beroep gegaan. 
 
Hieronder delen uit een interview met Henk van Gent voor de site van de stichting Behoud Openbare 
Zeilschoolfaciliteiten, www.zeilplezier.nl , met antwoorden op vragen die vaak gesteld worden.  
Vragen van partners, sponsors, fondsen, de pers, vragen uit het publiek, vragen van klanten, vragen 
van medewerkers en vragen van degenen die het Zeilcentrum een warm hart toedragen. 
 

http://www.zeilplezier.nl/
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De antwoorden op de meest gestelde vragen leiden uiteindelijk naar het antwoord op de vraag: 
hoe nu verder? 

 
Hoe moet het nu verder? 
Dat is vrij simpel: 
- de gemeente moet mijn opvolger, de stichting Community Sailing Rotterdam, het groene 

 licht geven 
- de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding moeten we niet onderling regelen, maar 

 aan het Gerechtshof over laten 
 
Het afwijzen van gemeentelijke voorstellen door jou neemt de gemeente je kwalijk; is dat terecht? 
Nee, gezien de onuitvoerbaarheid van die voorstellen is dat niet terecht. 
Het voorstel van Sport en Recreatie in 1998, een gezamenlijke stadszeilschool op basis van een 
gedegen haalbaarheidsonderzoek door K+V, heb ik niet afgewezen. 
Ik was daar net zo enthousiast over als toenmalig S&R directeur Gerard Reussink en zijn team. 
Wethouder Hans Kombrink verwees het plan naar de prullenbak. 
Hij gunde het project aan een bevriende projectontwikkelaar: Adboma. 
Ik moest me daar maar melden, zei Kombrink. 
 
Heb je dat gedaan? 
Natuurlijk.  
Ik zat op de schopstoel op de huidige locatie, zodat ik zeer geïnteresseerd was, ook al was ik veel 
liever met Sport en Recreatie in zee gegaan. 
 
Waarom is dat toen niet gelukt? 
Binnen 2 weken (!) moest ik (met overlegging van een bankgarantie) kiezen voor: 

- huren voor 88K per jaar 
- kopen voor 1,1 Miljoen 

 
Binnen 2 weken beslissen? Dat was toch niet serieus te nemen? 
Dat klopt. Adboma had al een andere zeilschool op het oog en wilde mij alleen maar ‘nee’ laten 
zeggen. 
Die andere zeilschool bleek er geen verstand van te hebben, want die ging failliet. 
Er bleken geen andere serieuze kandidaten te zijn. 
De keuze van Kombrink is een zeperd geworden. 
 
En het plan dat wethouder Lamers je in op 7 juli 2009 aanbood? 
Het enige positieve was dat ik 3 jaar vrijgesteld zou worden van huurbetaling. 
Daarmee erkende de gemeente, net als met een aanbod in 2006, dat zij schadeplichtig is. 
Omdat de huur van het plan 107K per jaar zou zijn, terwijl de jaaromzet lager was, heeft het OBR 
haar excuses aangeboden dat zij mij dit plan heeft voorgelegd. 
Het OBR had de keuze gemaakt om mij niet bij de planvorming te betrekken. Daar hadden ze spijt 
van. Zonde van de tijd en het geld. 
 
Op 1 februari 2010 kreeg je hetzelfde onhaalbare voorstel van de gemeente opnieuw? 
Bizar en brutaal, dat was het! 
De gemeente had in januari 2010, tijdens een geheim overleg van wethouders Karakus, Lamers, 
Bolsius, deelgemeente portefeuillehouder Lucas de Boer en ‘zeilschoolambtenaar’ Rein de Lange, 
besloten dat een ontruimingsprocedure gestart zou worden. 
Daarvoor was, zo dacht dit ‘1 februari comité’, slechts een weigering van mij voor nodig voor een 
keuze uit louter onacceptabele gemeentelijke voorstellen. 
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Dat klinkt niet netjes? 
Dat was laakbaar en oliedom. 
We zijn nu 5 jaar verder zonder enige vooruitgang. 
 
Maar ontruiming blijft mogelijk? 
Ik hoop van niet. 
De gemeente zou zo vaak zulke goede voorstellen aan mij hebben gedaan. 
Die luchtballon liep snel leeg toen duidelijk werd dat, naast het opnieuw aanbieden van het 
onhaalbare 2009 plan waarvoor het OBR haar excuses had aangeboden, slechts een ‘oprot contract’ 
aangeboden werd op 1 februari 2010. 
 
Hoe zo ‘oprot contract’? 
Dat was een contract voor 5 jaar dat daarna steeds voor een maand verlengd zou worden. 
Of niet verlengd! 
Dat is geen basis voor herstel van de uitstraling en voor investeringen, maar wel een zeker einde 
tegemoet. 
 
Wat moet de gemeente doen om uit de huidige impasse te komen? 
Dat is vrij simpel: de gemeente moet mijn opvolger, de stichting Community Sailing Rotterdam, het 
groene licht geven, gebonden aan ontbindende deadlines. 
De stichting zorgt samen met mij dat er een nieuw, goed lopend Zeilcentrum komt, waar plaats is 
voor maatschappelijke projecten. 
Een oplossing die al jaren geleden gerealiseerd had kunnen zijn. 
 
Zijn jullie niet te veel water en vuur om ooit nog tot zo’n oplossing te kunnen komen? 
Zeker niet.  
Als je ziet wat er tijdens de jaren 2010, 2011 en 2012 allemaal is bereikt en gerealiseerd, dan zie je 
dat met gemeentelijke diensten en ambtenaren heel constructief, goed en prettig is samen te 
werken. 
Niet alleen zijn er twee omgevingsvergunningen ingediend en verkregen. 
Ook is alles er veel duidelijker door geworden. 
Met name het overleg met de deelgemeente, Welstand en de afdeling vergunningen van 
Stadsontwikkeling, heeft wijze lessen tot gevolg gehad. 
We weten nu wat we niet moeten doen en belangrijker: we weten wat we wel moeten doen. 
Wat betreft Stadsontwikkeling  en de deelgemeente waren er in 2012 geen vragen of 
belemmeringen om op korte termijn te komen tot wederopbouw en nieuwbouw. 
 
En hoe zit het met het Bestemmingsplan? 
Het Bestemmingsplan Kralingse Bos voorziet in een zeilschool op de huidige locatie. 
Het Hoogheemraadschap heeft een zgn. Watervergunning afgegeven. 
Kortom, we kunnen direct aan de slag met de wederopbouw. 
 
Mag voormalig wethouder Karakus het nieuwe Zeilcentrum van je openen? 
Ik zou er geen bezwaar tegen hebben. 
Ik sta zo ver boven de smerige trucks die Karakus en de gemeente uithalen. 
Het is verwerpelijk en vreselijk.  
Het overkomt je, maar ik voel geen persoonlijke haat of zo. 
Ik vind het eerder diep en diep triest, dat je als wethouder en als gemeente zo diep kunt zinken en zo 
ver kunt afglijden door zo over de schreef te gaan. 
Ethiek en integriteit spelen geen rol voor de gemeente, waardoor een bedenkelijk niveau van denken 
en handelen ontstaat. 
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Dat je zo banaal kunt worden en zo laakbaar kunt gaan handelen, je houdt het niet voor mogelijk. 
Karakus is niet alleen een stuk verdriet voor zichzelf en voor mij, maar ook voor mijn partner en 
partners en voor iedereen bij de gemeente die hij er in betrekt. 
Een schop onder zijn kont van de gemeenteraad of van zijn eigen partij, dat is wat hij verdiende. 
Maar die schop kreeg hij niet, want zo werkt het meestal niet in de politiek. 
In het Rotterdamse politieke ‘bedrijf’ al helemaal niet. 
Daar gelden de gangbare normen en waarden van de maatschappij al heel lang niet meer. 
De gemeenteraad hoort te controleren, toe te zien. 
In plaats daarvan kijkt de gemeenteraad weg. De andere kant op. 
 
Dat vind je wel schokkend? 
Ja, dat de gemeenteraad dat allemaal toelaat vind ik schokkend en zelfs beangstigend. 
Het moedigt omstreden bestuurders als Karakus aan om weer over de schreef te gaan. 
Het verklaart de door de rechtbank veroordeelde Brute Inval door de gemeente op 11 december 
2003. 
Dat gemeenteraadslid Harreman deze gemeentelijke blunder in de commissie FIB in 2012 
bagatelliseerde, dat is voor mij nog een groter trauma dan de Brute Inval zelf! 
 
Terug naar ‘hoe nu verder’; wat zie jij als oplossing? 
Omdat er geen greintje wederzijds vertrouwen is, zal de impasse blijven en zal een oplossing 
uitblijven, tenzij die impasse doorbroken wordt. 
Het Gerechtshof kan een belangrijke rol spelen in het doorbreken van de impasse. 
Het Gerechtshof kan volgens mij niet tegen de gemeente zeggen: 
1.  regel die formalisering; geef eindelijk die huurovereenkomst waar al sinds 1987 door mij om 
wordt gevraagd 
2.  geef het groene licht aan mijn opvolger de stichting Community Sailing Rotterdam 
 
Nee, het Gerechtshof kan de punten 1 en 2 niet aan de gemeente opleggen. 
 
Maar het Gerechtshof kan wel zeggen: geef het bedrag dat je als gemeente al 2 keer eerder (2006 en 
2009) als schadevergoeding hebt aangeboden, 350K, als voorschot op de definitieve 
schadevergoeding 
    Dat bedrag maakt het volgende mogelijk: 

- een einde aan de huidige uitstraling en een aanzienlijke aanzichtverbetering nog voor 1 
maart 2015, de start van het nieuwe zeilseizoen. Dat is toch wat iedereen, ook de gemeente 
wil? 

- een impuls voor de maatschappelijke projecten zoals schoolzeilen en buurtzeilen 
- faciliteiten voor ‘bootloze en dakloze’ zeilers met een beperking die nu al meer dan een jaar 

nergens terecht kunnen 
- voor mij wordt het 40e zeilseizoen op die manier een feest! 

 
 
Wat kan het Gerechtshof nog meer? 
Het Gerechtshof kan de eerste 2 punten niet aan de gemeente opleggen, maar zij kan de gemeente 
wel vragen om hiermee de impasse te doorbreken, zodat de oplossing, wederopbouw, mogelijk 
wordt. 
Het Gerechtshof kan ook de hoogte van de schadevergoeding vaststellen. 
 
Het zou om een miljoenenclaim gaan? 
Klopt want ook al gaat het over een relatief laag bedrag per jaar, het gaat wel over ruim 20 jaar. 
Het gedoe begon in 1987, maar pas toen begin 1992 de huur werd opgezegd door een nieuwe 
pachter van het restaurant, ontstond de financiële schade. 
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Wat is dat ‘relatief laag bedrag’ per jaar? 
GfK, een gerenommeerd bedrijf dat gespecialiseerd is in het werken met rekenmodellen om, zoals in 
dit geval, de schade die door toedoen van de gemeente is ontstaan in kaart te brengen, is 
conservatief te werk gegaan.  
GfK is onder de prognose van het gemeentelijk haalbaarheidsonderzoek door K+V, CBS en branche 
cijfers gaan zitten. I.p.v. gemiddeld 190K gemiste bruto marge per jaar, is GfK uitgegaan van 165K. 
Maal 20 zit je op 3,3 miljoen. Daar komen rente en kosten bij, waardoor er een groot bedrag uitkomt. 
 
Gaat het je inmiddels uitsluitend om het geld? 
Integendeel, zie wat de gemeentelijke Ombudsman er al in 2006 over opnam in zijn jaarverslag: 
 
‘Duidelijk moge zijn dat het de deelgemeente én de gemeente tot op de dag van vandaag niet gelukt 
is om niet alleen op rechtmatige wijze (de rechter heeft meerdere keren de deel(gemeente) in het 
ongelijk gesteld), doch ook op behoorlijke wijze, een oplossing voor de gerezen 
problemen te bewerkstelligen.  
Wandelaars langs de plas, die geconfronteerd worden met de janboel die ze bij de zeilschool Henk 
van Gent aantreffen, moeten zich realiseren dat de hoofdschuldige in deze zaak de gemeente 
Rotterdam is en dat de sleutel voor het opruimen van de rommel/het oplossen van het probleem in 
handen van de gemeente rust.  
 Wellicht kan hetgeen klager de ombudsman op 28 februari 2007 schreef dan alsnog bewaarheid 
worden: 
”U stelt in uw brief “dat het de heer van Gent uiteindelijk om een flinke schadevergoeding gaat”; niets 
is minder waar! Waar het mij wel om gaat, is u bekend. Na 20 slopende jaren van strijd 
met de Rotterdamse overheid, zou ik graag nog een jaar of tien in alle rust een normaal 
geoutilleerd zeilcentrum willen exploiteren, zonder de dagelijks druk en dreiging van een 
‘zeilschooldossier’ en een onbehoorlijk handelende overheid. Zoals ik u meerdere keren 
kenbaar heb gemaakt, stel ik, ondanks alles dat ik heb moeten doormaken, minimale 
persoonlijke financiële eisen. Ik ben nog steeds bereid om de (met de gelden uit een 
schadevergoeding) herstelde accommodatie te schenken aan ‘de Gemeenschap’. U noemde 
dit in 2005 zelfs ‘een sprookje dat te mooi voor woorden zou zijn’, maar ook u zag dit 
sprookje als een haalbare en zelfs meest gewenste oplossing en u sprak uw waardering uit 
over mijn geste. Als een bodemprocedure inderdaad onvermijdelijk blijkt, zal het sprookje 
niet meer in de praktijk kunnen worden gebracht maar naar het Rijk der Fabelen verwezen 
moeten worden. Dat zou een gemiste kans en een blunder zijn voor Rotterdam, ontstaan 
door het handelen van bestuurders en instanties die bij ‘het zeilschooldossier’ betrokken 
zijn geweest.” 
 
Denk je er nu, 8 jaren later nog net zo over? 
Ja en nee. 
Mijn geste om na minimale invulling voor mezelf en gladstrijken van het verleden ‘de Gemeenschap’, 
het schoolzeilen en het buurtzeilen te laten profiteren, is nog steeds het principe en onveranderd.  
Investering van het restant van het schadebedrag in het herstel van accommodatie en oude glorie + 
een behoorlijke pot voor het schoolzeilen en buurtzeilen vind ik prima. 
‘De Gemeenschap’ is inmiddels de stichting Community Sailing Rotterdam. 
 
Ook ben ik, als het Gerechtshof een toereikend schadebedrag vaststelt, bereid om water bij de wijn 
te doen, maar veel minder dan in 2007. 
 
Waarom minder dan in 2007? 
Door het louche en laakbare opzetje van de gemeente in 2010, met het ontruimingplan van het ‘1 
februari comité’ heeft mijn welwillendheid een enorme deuk opgelopen. 
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Hetzelfde geldt voor het ‘vals spel’ van wethouder Karakus. 
Dat hij i.p.v. voor een succesvolle afronding van de mediation, voor het beëindigen ervan en voor de 
ontruimingsprocedure koos, is een zwarte bladzijde in de Rotterdamse geschiedenis. 
Het heeft mij en mijn naasten veel levensvreugde en geluk gekost. 
Het Zeilcentrum is nog steeds niet hersteld. 
Door de ontwikkelingen sinds 2010, is mijn opvatting van 2007 bijgesteld in het nadeel van het 
gemeentebestuur en de wegkijkende gemeenteraad. 
 
Wat voor garanties krijgt de gemeente als zij het groene licht geeft? 
Mijn opvolger, de stichting Community Sailing Rotterdam, heeft zich verbonden aan keiharde 
deadlines. 
Het aanbod en de basis daarvan is omschreven in de brief van de stichting aan de gemeente van 11 
februari 2013. 
Inmiddels zijn de daarin genoemde deadlines en termijnen deels verstreken en heeft de stichting 
nieuwe deadlines gekoppeld aan het moment waarop het groene licht wordt gegeven door de 
gemeente. 
Voor de fondswerving voor een nieuwe accommodatie stelt de stichting de volgende termijnen nodig 
te hebben: 

o   9 – 13 maanden met groen licht van de gemeente 
o   18 – 36 maanden zonder groen licht 

 
Voor het einde van een termijn, dient de stichting een aanvraag voor een omgevingsvergunning in 
voor een plan waarvan de financiering op dat moment rond is. 
 
Denk je dat het Gerechtshof met deze deadlines wat aankan? 
Dit zijn realistische, haalbare termijnen indien de financiering geheel uit fondswerving moet komen 
indien de gemeente niet bereid is een voorschot op de schadevergoeding te geven. 
Het Gerechtshof kan de gemeente om een ‘wapenstilstand’ vragen tot het moment dat de 
wederopbouw binnen deze deadlines is gerealiseerd. 
Of totdat de deadlines zijn verlopen. 
Als de gemeente daaraan niet wil meewerken, kan de rechter gemeentelijke verzoeken om de 
exploitatie van het Zeilcentrum te stoppen afwijzen. 
 
Is de opstelling van de gemeente van invloed op de hoogte van de schadevergoeding? 
Jazeker. Als de gemeente wederopbouw blijft blokkeren, dan is een direct wettelijk gevolg dat er 5 
jaar extra schadevergoeding bij komt. 
Het Gerechtshof kan de hoogte van de schadevergoeding vaststellen; met en zonder de 5 extra jaren. 
Met de gelden die daaruit voortkomen hebben we nog sneller een nieuw Zeilcentrum gerealiseerd, 
omdat de stichting Community Sailing Rotterdam dan niet, of slechts ten dele afhankelijk is van 
fondswerving. 
 
Hoeveel geld is er nodig? 
Allereerst een voorschot van 350K voor: 

- uitstraling Zeilcentrum accommodatie met verbetering van huisvesting en steigers 
- stimulans schoolzeilen en buurtzeilen 

 
Los van het voorschot is er geld nodig om de schade die in het verleden is ontstaan glad te strijken. 
Mensen die mij financieel moeilijke tijden hebben doorgeholpen, wil ik uiteraard geheel schadeloos 
stellen. 
Dat zie ik als een erezaak! 
 
Blijft er dan genoeg over voor een nieuwe accommodatie en het herstellen in oude glorie? 
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De schade is zeer conservatief berekend door experts van GfK. 
Wij gaan er van uit dat het Gerechtshof dit onderkent en dat het verzoek de berekende schade 
geheel te vergoeden, door het Gerechtshof zal worden gehonoreerd. 
Dan is er genoeg geld om het Zeilcentrum in oude glorie te herstellen.  
 
Je bedoelt nieuwe steigers en een nieuwe accommodatie? 
Nee, ik bedoel herstel in oude glorie.  
Niet alleen de hardware en de software, zoals extra, goed opgeleid personeel, maar ook de loop er 
weer in zien te krijgen.  
 
Door de bezoedeling campagne van Karakus en de berichtgeving daarover in de Rotterdamse media, 
is het imago van het Zeilcentrum enorm beschadigd. 
Men denkt na alle gedreig en gebral van Karakus zelfs dat het Zeilcentrum niet meer bestaat! 
 
Opvijzelen van het imago bedoel je? 
Inderdaad. Geloof me, dat zal niet meevallen! 
Eens op Google, altijd op Google, ook alle negatieve berichten. 
Ik denk dat we met een toereikend budget en een goed marketing en communicatiebureau, pas na 3-
5 jaar alleen maar weer positieve dingen over het Zeilcentrum op Google zien staan en een hersteld 
imago hebben. 
 
Wanneer stop jij er eigenlijk mee? 
Na de overdracht aan- en in goed overleg met mijn opvolger, de stichting Community Sailing 
Rotterdam. 
De stichting wil de klus van de wederopbouw en het herstel in oude glorie niet zonder mij klaren. 
Mijn expertise en know how vindt de stichting van belang. 
Ik wil er graag z.s.m. tegenaan om die klus samen met de stichting te klaren; dat voorschot van 350K 
is daarom van groot belang. 
Ik denk dat we 4 à 5 jaar nodig hebben voor de wederopbouw en het herstel in oude glorie. 
In die periode verleg ik mijn werkzaamheden steeds meer van dagelijkse leiding naar coachen, 
opleiden en begeleiden. 
Daar ligt mijn missie en mijn passie! 
 
Droom je daar van? 
Ik droom er niet van en ik droom gelukkig slechts zelden over het gedoe, maar ik heb het volgende 
helder als haalbaar doel voor ogen:  

een oplossing waarbij begrip, respect, vergeving en 
verzoening vanzelf zullen ontstaan. 

 
Hoe denk je dat dit gerealiseerd kan worden? 
Net als de vorige 15 keer bij de rechtbank en de Raad van State, zal ook nu de wijsheid en het besluit 
van de rechters naar ik aanneem doorslaggevend zijn. 

- Als het Gerechtshof concludeert dat aan de onderhandelingstafel voor deze laakbaar 
handelende, de kluit bedonderende gemeente geen plaats meer is en concludeert: 

o dat opnieuw aan de onderhandelingstafel gaan zitten daardoor geen optie is. 
o dat onderhandelingen ook niet meer nodig zijn, omdat alles helder is voor zowel de 

deelgemeente, Welstand, de afdeling vergunningen van Stadsontwikkeling, voor mij 
en voor mijn opvolger de stichting Community Sailing Rotterdam 
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o dat de stichting Community Sailing Rotterdam door tussenkomst en op verzoek van 
het Gerechtshof aan de gemeente het groene licht krijgt, gebonden aan de 
ontbindende deadlines 

o dat z.s.m. een voorschot van 350K op de schadevergoeding wordt uitgekeerd; ik stel 
dit geoormerkte voorschot per direct en geheel ter beschikking aan de stichting 
Community Sailing Rotterdam 

o dat de gevraagde schadevergoeding geheel zal worden toegewezen 
 
Als  het Gerechtshof op deze manier de weg naar een oplossing mogelijk maakt, ben ik er van 
overtuigd, 

- dat de realisatie van de wederopbouw zal bijdragen aan wederzijds respect tussen 
mij/stichting Community Sailing enerzijds en de gemeente anderzijds 

- dat al hetgeen dat te zien is in de powerpoint presentatie uit 2010 al snel tot vruchtbare 
samenwerking met de gemeente kan leiden (zie na ± 20 seconden downloadtijd op 
http://www.communitysailing.nl >> Achtergrondinformatie >> Het Verlangen. 

- dat we daarmee zoveel succes zullen hebben, dat we ons zullen afvragen waarom we dit niet 
eerder samen hebben aangepakt 

- dat verharding en vijandigheid daardoor plaats zullen maken voor 
begrip, respect, vergeving en verzoening 

 

Een Happy End voor alle betrokken partijen! 

 
Voor meer informatie: 
Henk van Gent  info@henkvangent.nl  0651985313 
 
www.zeilplezier.nl www.henkvangent.nl  
 
Zie ook de site ‘opvolger’ de stichting Community Sailing Rotterdam: www.communitysailing.nl  

http://www.communitysailing.nl/
mailto:info@henkvangent.nl
http://www.zeilplezier.nl/
http://www.henkvangent.nl/
http://www.communitysailing.nl/

