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Naam:  Stichting: Stichting SAIL Amsterdam 

RSIN:   005135825 

Adres: Gedempt Hamerkanaal 257  

1021 KP AMSTERDAM  

Telnr.:  020 2371688 / e-mailadres: info@sail.nl 

 

 

Doelstelling van de stichting 

Na het grote succes van de eerste SAIL in 1975 werd besloten het evenement in 1980 

weer te organiseren. Om de organisatie daarvan in goede banen te leiden werd in 1977 

Stichting SAIL Amsterdam (SSA) opgericht.  

De stichting heeft ten doel: 

• Het promoten van de stad en haven van Amsterdam, van het Noord-zeekanaal 

gebied en van de stadsdelen binnen het Sailgebied; 

• Het bevorderen van de belangstelling voor klassieke zeilschepen, rond- en 

platbodems, opleidingsschepen en dergelijke; 

• het bevorderen van de belangstelling van de Nederlandse jeugd voor het zeilen op 

zee en binnenwater en voor de Nederlandse scheepvaart en haar geschiedenis 

en voorts al hetgeen met dit doel verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

Door het organiseren van SAIL Amsterdam wil Stichting SAIL Amsterdam deze doelen 

bereiken. Daarnaast is zij actief betrokken bij jeugd en de zeilsport, zeevaart via stages 

aan boord van schepen en het organiseren van kleinschalige nautische evenementen. 

 

Sinds haar oprichting heeft de Stichting SAIL Amsterdam elke vijf jaar SAIL Amsterdam 

georganiseerd. SAIL is, met het decor van de internationale Tall Ships, het grootste 

publieksevenement van Nederland. Sinds 1975 is SAIL uitgegroeid tot het grootste gratis 

toegankelijke nautische evenement van Europa. Elke vijf jaar varen ruim 600 schepen 

door het Noordzeekanaal om af te meren in en rond de IJ-haven.  

 

Tijdens Sail Amsterdam 2015 hebben bijna 2,3 miljoen mensen met volle teugen genoten 

van de Tall  Ships, het Varende Erfgoed, cultuur en entertainment en de ontspannen 

sfeer. Vijf dagen lang was Amsterdam het nautische middelpunt van de wereld. In 2020 

willen we tijdens de 10e editie van Sail Amsterdam het succes van 2015 evenaren.  

 

Wijze waarop de financiële middelen wil werven/werft 

De stichting werft geen fondsen. Haar vermogen is opgebouwd uit subsidies van de 

gemeente Amsterdam, contributies van Sail Sociëteit en opbrengsten uit licentiegelden. 

Daarnaast staat de stichting open voor donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, 

bijdragen van particulieren, sponsorgelden en alle andere wettig verkregen baten. 

Sinds de editie van 2015 is er een samenwerkingsverband opgericht, SAIL Event 

Partners. Sail Event Partners zorgt voor de commerciële exploitatie van Sail Amsterdam. 

De stichting SAIL Amsterdam is de hoeder en organisator van de kern van SAIL. De 

stichting zorgt voor de aanwezigheid van de Tall Ships, het varende erfgoed en de 

ondersteuning daarvan. Sail Event Partners betaalt licentiegelden aan Stichting Sail 

Amsterdam. 

 

Wijze waarop de stichting het vermogen zal beheren en besteden 

De opbrengsten worden aangewend voor het realiseren van de doelstelling van de 

stichting. De Stichting ernaar om een “voortzettingsvermogen” op te bouwen dat het 
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mogelijk maakt zonder exogene middelen de Stichting tweeëneenhalf jaar te 

continueren. 

 

Bestuurssamenstelling: 

• Vice-admiraal dhr. Dr. Ir. A.J. de Waard (voorzitter) 

• Mevr. Drs. M.H.T. Jansen (vice-voorzitter) 

• Dhr. Ir. B. Parmet (penningmeester) 

• Dhr. Ir. R.J.R.M. van den Oord (algemeen bestuurslid) 

• Dhr. P.R.G. Stunnenberg MBA (algemeen bestuurslid) 

• Dhr. Mr. M. Wijngaarde (algemeen bestuurslid) 

 

 

Beloningsbeleid 

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij recht 

hebben op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) 

gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden zichtbaar gemaakt in de staat van baten 

en lasten. Het bestuur kan verder besluiten aan een bestuurder een niet bovenmatige 

onkostenvergoeding toe te kennen. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening van de 

stichting zichtbaar gemaakt. 

 

 


