
De Jonathan is het schip van de Stichting Schipper Mag Ik ook eens Varen. 
Heeft u al eens vergaderd, overleg gepleegd, een workshop of teambuilding gedaan 
of gebrainstormd op een schip? Nee..., dan is dit uw kans.

Ons schip biedt een bijzondere omgeving voor groepen tot circa 18 personen. Onze 
vaste ligplaats is in Hasselt, maar in overleg zijn andere ‘havens’ mogelijk. Wilt u een 
totaal andere vergaderervaring dan kunnen we ook de haven verlaten.1

Boek nu dé vergaderfaciliteit die perfect het doel van de bijeenkomst faciliteert en 
nog lang in de geheugens van ieder die heeft deelgenomen blijft hangen.

1.  Deze mogelijkheid geldt alleen voor een boeking voor een hele dag. De prijs hiervoor wordt op maat 
gemaakt conform uw wensen.

VergaDeren
op De
Jonathan
EEN dag Of dagdEEl vErtOEvEN iN EEN 
BijzONdErE OmgEviNg lEidt tOt 
vErraSSENdE rESultatEN...

indien u een dagdeel gebruikt maakt van ons schip bent u welkom vanaf 09.00 
uur of 13.30 uur. de kosten voor een dagdeel bedragen € 350,-- (excl. BtW en 
boekingskosten). inbegrepen zijn verblijf, koffie, thee en water.2

indien u een hele dag aan boord wilt vertoeven bent u welkom vanaf 10.00 uur. 
de kosten voor een hele dag bedragen € 600,-- (excl. BtW en boekingskosten). 
Ook hierin zijn koffie, thee, water en verblijf inbegrepen.

Een lunch wordt op aanvraag aan boord geregeld. Kosten voor en lunch bedragen 
€ 15,00 (excl. BtW) per persoon en bestaat uit soep vooraf gevolgd door diverse 
belegde broodjes, melk/karnemelk/vruchtensap en fruit.

Het varen met De Jonathan is een bijzondere ervaring. dit arrangement bieden wij 
op maat aan en kan alleen worden gekoppeld aan een boeking voor een hele dag. 

2.  In de salon is een koelkast aanwezig waaruit tegen betaling consumpties kunnen worden gebruikt.

Het reserveren van De Jonathan is mogelijk op:

Het boeken en informatie over de beschikbaarheid wordt verzorgd door:

informatie over ons vindt u op:
http://schippermagikookeensvaren.nl/ 
of kan worden opgevraagd via:
info@schippermagikookeensvaren.nl

ArrAngementen

BOeKIngen



Het schip heeft een moderne salon met zitgelegenheid voor circa 18 personen, een 
kombuis (keuken) en natuurlijk (rolstoeltoegankelijke) toiletten. aan boord is wifi 
aanwezig.
Bij mooi weer kunt u buiten op het bovendek zitten. Hier zit u beschut tegen zon 
en regen. Koffie, thee en water is ten aller tijden voorhanden. Een lunch wordt op 
aanvraag verzorgd.

Onze accommodatie is te huren voor een dagdeel van (09.00 - 12.30 uur) en van 
(13.30 - 17.00 uur) of voor een hele dag van (10.00 - 16.00 uur).

in basis bent u welkom op onze vaste ligplaats in Hasselt. maar op verzoek is het 
mogelijk af te meren in een andere ‘haven’ en kunt u daar aan of van boord gaan.
graag maken wij een arrangement op maat indien u tijdens uw verblijf wilt varen. 
Het maximale aantal gasten is dan 12 personen.

Schipper Mag Ik ook eens Varen (in het kort: SMIoeV) heeft enige jaren geleden 
een vrachtschip gekocht en deze omgebouwd naar een passagiersschip. 

doel van SMIoeV is mensen met een beperking een onvergetelijke vaartocht aan te 
bieden tegen een zo laag mogelijke prijs.

Het schip is volledig toegerust om het varen met mensen met een (meervoudige) 
beperking en daarmee natuurlijk rolstoeltoegankelijk.

SMIoeV werkt uitsluitend met vrijwilligers. vele fondsen, donateurs en sponsors 
hebben de ombouw van het schip mogelijk gemaakt.

met het verhuren van het schip als vergaderfaciliteit wordt geld gegenereerd voor de 
instandhouding van het schip.

De StICHtIng ACCOmmODAtIe


