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Beste Vrijwilliger van SAIL Den Helder 2023,
We hebben alweer een tijdje weinig van ons laten horen en daarom is het de hoogste tijd
voor een verse nieuwsbrief. Dat we stil bleven, betekende niet dat het bestuur van de
Stichting Sail Den Helder of het Operationele Team SDH23 stil hebben gezeten. Na de
bekendmaking in begin maart dat SDH23 doorgang gaat vinden van 29 juni t/m 2 juli 2023,
parallel en in samenwerking met de Marinedagen van de Koninklijke Marine, zijn we binnen
de restricties van de Corona-maatregelen druk aan het werk gegaan. We zijn begonnen ons
netwerk voor de organisatie uit te bouwen met o.a. digitale en fysieke bezoeken aan
Willemsoord, Commando Zeestrijdkrachten (CZSK), Port of Den Helder en diverse potentiële
sponsors of partners zoals Sail Academy en Windseeker.
Deze week zal de Sail Training International (STI) organisatie het programma van de Tall
Ships Races 2023 bekend stellen. De races zullen in
2023 in Noordwest-Europa gehouden worden. Dat
in 2023 Den Helder starthaven zal worden voor
deze jaarlijks terugkerende races, was al bekend.
De opvolgende gasthavens in 2023 zijn Hartlepool
(Verenigd Koninkrijk), Fredrikstad (Noorwegen) en
Lerwick (op de Shetlands-eilanden van het
Verenigd Koninkrijk). Tenslotte is de STI nog op
zoek naar een vijfde en laatste haven in
Noordwest-Europa om de races te kunnen afsluiten.
De Stichting SAIL Den Helder is blij met de duidelijkheid die nu door de STI wordt gegeven
voor het zeilprogramma in 2023. Zij kijkt uit naar een goede samenwerking met deze havens
om het hele programma van de races vorm te kunnen gaan geven. Bekendmaking van het
programma is eveneens van groot belang voor de vloot van grote zeilschepen, die in deze
tijd sterke behoefte heeft aan perspectief. Ook voor ondersteunende organisaties is dit
perspectief zeer belangrijk.
Wat ons zelf betreft krijgen we
langzamerhand wat meer inzicht in hoe de
organisatie er uit gaat zien en welke
werkgroepen gevuld moeten gaan worden;
sommige werkgroepen sneller dan andere.
Prioriteiten liggen momenteel bij de
contacten met de onderwijsinstellingen via

Sail Academy en het opzetten van de communicatie. Verder moeten we het programma
gaan invullen als basis voor de vergunningaanvraag; een hele klus! Daarna komt de verdere
invulling van werkgroepen voor bijvoorbeeld Liaisons, Transport, IV/ICT, Programma,
Hospitality, Nautisch en Crewevenementen. Binnen het contract met de STI staan diverse
van deze zaken nauwkeurig als eis omschreven en vertrouwen we op de ervaring van
oudgedienden om voor de invulling (het ‘hoe’) niet het wiel voor alles opnieuw te hoeven uit
te vinden.
Met Willemsoord is overeengekomen dat we de organisatie vanaf januari 2022 fysiek gaan
bemannen vanuit Willemsoord Gebouw
30, net zoals in 2017. Er hebben zich
inmiddels een 50-tal enthousiaste en
gemotiveerde vrijwilligers gemeld om
samen SDH23 mogelijk te maken. En
daar zijn we als organisatie natuurlijk
ontzettend blij mee. Nog niet voldoende
maar de eerst stap is gezet. Als je nog
binnen je netwerk mensen kent die een
bijdrage willen leveren, maak ze
enthousiast en laat ze zich aanmelden
via de website https://www.saildenhelder.nl/crew-wanted/vrijwilliger
Over enige tijd hopen we meer duidelijkheid aan jullie te kunnen geven over de verdere
invulling van onze organisatie. Mocht je al een voorkeur hebben voor een bepaalde
werkgroep of werkzaamheden en heb je dit nog niet aan Jilles laten weten, meld dat dan via
mail aan chiefhrm@saildenhelder.nl.
In afwachting van verlichting van de Corona-maatregelen en met de verwachting dat we
deze zomer ons normale leven weer enigszins kunnen oppakken, hopen wij in september in
de gelegenheid te zijn om een informele vrijwilligersbijeenkomst te organiseren om nader
kennis te maken en de stand van zaken van ons gemeenschappelijk project uit de doeken te
doen.
Met hartelijke groet namens het bestuur van de Stichting Sail Den Helder en de directie van
het Operationele Team SDH23,
Jeroen Franken,
Director Sail Den helder 2023

