Op de 14de beurs Klassieke Schepen te Enkhuizen, 5, 6 en 7 november 2010 is
de VHZC aanwezig met de promotie van de ruim 400 zeilende Nederlandse
beroepsschepen en informatie in relatie tot duurzame en ecologische aspecten.
Op het promotieschip Quo Vadis aan de Gependam worden de laatste
ontwikkelingen op het gebied van energieopwekking met zonnecellen en het
gebruik van koolzaadolie gedemonstreerd
De Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie heeft als doel het wereldwijd
ondersteunen en de promotie van de ruim 400 zeilende Nederlandse beroepsschepen.
Op haar website wordt onder meer een zo compleet mogelijk overzicht van
‘s-werelds grootste beroepsmatig zeilvloot gepresenteerd.
Al naar gelang de wens van de eigenaar/schipper kan direct vanaf enkele pagina's
gelinkt worden naar het schip, de coöperatie, het boekingskantoor of organisatie.
Om een indruk te krijgen van de immense vloot zijn alle schepen tevens op één
fotopagina zichtbaar. Op deze pagina's zijn tevens links opgenomen naar STAN,
Enkhuizer Zeevaart School, BBZ, musea, replica's, maritieme opleidingen en andere
maritiem gerelateerde verenigingen, stichtingen en organisaties.
De VHZC draagt de KNRM, Hartstichting en Brandwondenstichting een warm hart
toe en kent deze tevens een bijzondere plaats toe op de site én aan boord van het
promotieschip.
De VHZC ondersteund de toepassing van duurzame, milieuvriendelijke energie- en
voortstuwingsystemen aan boord van zeegaande- en binnenvaart zeilschepen en de
begeleiding, ontwikkeling en realisatie van een prototype zeegaand zeilschip t.b.v.
opleidingen voor de zeilende beroepsvaart.
VHZC is een stichting zonder winstoogmerk, tot nu toe ongesubsidieerd en verzorgd
zelf geen boekingen voor zeil- en charterschepen.
Nederland, dé vanouds toonaangevende zeevarende natie, kan nu het voortouw
nemen op het gebied van ecologisch en duurzaam varen met zeilschepen en daarmee
de toekomst van de Nederlandse zeilende beroepsvaart. De VHZC doet dit door
deelname aan maritieme evenementen voor jong en oud, in, aan en op het water met
het promotieschip, op vakbeurzen en evenementen in binnen- en buitenland, zoals
o.a. Boot Düsseldorf 2010 én 2011 op de stand van Sail Holland, Oerol, DelfSail,
Sail Amsterdam, vakantiebeurs, visserij- en havendagen.
Over de voortgang van deze activiteiten en projecten wordt informatie verstrekt via
de website en in de edities van het VHZC Scheeps Journaal.
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